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﷽ 

ِه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعينُُه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ بَِاهَّللِ ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسنَا َوَسيَِّئاِت إ َمالِنَ،ا، نَّ اْلَحْمَد لِلَّ ْْ  َأ

اهَّلل َوْحَدُه ََل َشرِيَك َله، َمْن َيْهِدِه اهَّللُ َفََل ُمِضلَّ َله، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ََل إَلَه إَلَّ 

َلى آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلَّم تسليًما كثيًراَوَأْشَهُد َأنَّ َنبِيَّنَا مُ  َْ َلْيِه َو َْ ْبُدُه َوَرُسوُلُه َصلَّى اهَّللُ  َْ  .حمًدا 

 :  أما بعد

م ايحيديتع ق ب  يوعظييم عديد ل يل ايحيديتع يت   يهم  م   يف متن   يف قراءة   -بحمد اهلل وتوفيقة-نشرع 

 .ؒ ي حافظ اي راقي  «ايتبصرة وايتذكرة»و و متن  :لال

بي  فيي  تت  ق بايت  يم يف  يذا اي  يم اييذ  ن   وقبل أن نشرع يف الكالم على هذا املذهب نقدم مبقدمة

  ذا اي  مع ومراحل تدويد . وبيان ل مية   ذا ايمتنع 

ييالصييوا ايحييديتع وي   فهييو ع ييم   ؛مل ااأمااه ااالع ع ِ  سييمب بمصيي   ع ييوم ايحييديتع وي   :قيياا ييي  لي  

د مصيل حا  وييي  جر  حبذ  ذه ايتسمية األخيرة؛ ألهنا تومئ إيب لن  ذا اي  م م  ال ل   ايحديتع وإن كدت  

ألنيي  ع ييوم ك يييرة يييو لن ايواحييد صيير  وقتيي   (ْل،،وا الح،،دي ) :كييذي ع بييل  ييو كمييا دييماه األقييدمون

ع (ْل،وا الح،دي : )ايقديمية و يي  ؛ ف ذي  ايتسيمية  ما يم ي عمره ويم يفرغ مدب  مدهاع ر   الدتقصاء ع م  

يييلوييييب مييين  يييذه ايتسيييمية ايم   (أص،،،ول الح،،،دي )لو  ع (مص،،، لل الح،،،دي : )ة ايم اصيييرة و ييييحدث 

ا ديأتيدا بياهنا إن شياء  ك يرة   ألن  ذا اي  م يشمل لو يشتمل ع ب درادة لمور   (مص لحات الحدي )و جد 

 اهلل ت ايب.

قايوا: لن  ع م بقوانين ي  ر  هبا لحواا ايسدد وايمتنع ع يم  ه ع  لمهءعلم أصول عحلديث كمه عرَّف

قوتي ع مين حييت  بقوانينع ل  قواعد ت ر  يا طايب اي  م لحواا ايسدد وايمتنع لحواا ايسيدد مين حييت  

 تسمب بصيي  ايتحيديع من حيت اتصاي ع من حيت ما يت مد  اإلدداد من ليفاظ مما ي  ثقة رجاي  لو ض ف 

 ع ونحو ذي ع وما داليتها .ماوايس  

 .بين ي  لحواا اإلددادهبذه ايقواعد ايتي ت   فهذا اي  م ع م  

 ؟ما هو اإلسناد
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ي وصيل  ريق ايذ  ي  ي  دب ب  ايل   :اإلدداد لو ايسدد : ؒ تنع فحيدميا يقيوا اإلميام ايبييار  إييب ايم 

ثدا ايح  ) ييدة  ميد  عن دفيانحد  يي  حميد بين إبيرا يم ايت  عن يحيب بن د يد األنصار ع عين م  بن ع 
ي عين م 

ْْ مَ إنَّ »: ♀اص عن عمر ضي اهلل عد ع قاا: قاا ردوا اهلل بن وق   ةقمع    فهيذا   «اتيَّ النِّ ال بِ مَ ا األ

 .(ددايس  ي)يف االصلالح ب يسمب ◙ميد  إيب عمر ايلريق من ايح  

يفهذا اي  م ي    ا يت  يق بي  مين حييت ثقيتهم ع ومي   راد بي ع وميا لحيواا رجاي يبين ي   ذا اإلديداد ميا ايم 

 وض فهم واتصاا اإلدداد.

 تن من حيت ثبوت  وصحت ع لو ض ف  وديقم ع و يذه ثميرة  اا ايم  هبا ح      قواعد ت ر   أيًضا يبيِّن لك

 يف ايكالم عدد ل مية  ذا اي  م. -إن شاء اهلل-عظيمة دتأيت 

ييا لو واة يفمييا يقييا يف ايمييتن ميين اخييتال ؛ اخييتال  اييير   باايِّن لااكأيًضااا ُي ييا لو نفي يياع إطالق   إيييراده إثبات 

ا لو ع   اع تيصيص  اع ن  تقييد  ا لو كون  موم  اع جميا  ذه األميور يت    ناد      سي  ا لو مدسوخ  يم  ي  ا وي رفهيا طاييب ه 

 لصوا ايحديتع لو ع وم ايحديت. اي  م من خالا م رفة  

 ن.ت  دد وايم  اا ايس  بقوانين ي  ر  هبا لحو :  ذا اي  م  و ع م  إًذا كما قال العلماء

ي ن مين إديداد  دتهب اإلددادع ايحديت يتكيو  ايمتن م   مدتهيب ايسيدد كميا يف  (نت  ايم  ي)تنع وايمقصيود بيوم 

ْْ مَ إنَّ »ايحديت ايماضي:   .«اتيَّ النِّ ال بِ مَ ا األ

 ؟ما مثرة دراسة هذا العلم؟ وما أهميته

اع وكفب هبا ثمرة ح وة ذا اي  م ي  ثمرة رئيسة مهم    : يوايل مع رفي ة ايقدرع لال  ة جد 

ع ل م ثمرة يهذا اي  م لن طايب اي  م ي ر  من خالا درادية ع يم لصيوا املقبول من املردود معرفة

و ايمقبيوا  يع ميا األديانيد واةع مين ايحديت ي ر  ايمقبوا من ايمردود من األحاديت من اآلثار مين ايير  

 مدهاع وما  و ايمردود.

لكييان طايييب ع ييم  سييواء  فتيصييوع تيصييو ورييير ايم  يييب اي  ييم ايم  و ييذه اي مييرة يحتاجهييا طا

ةع فإني  آخير مين اي  يوم ايشيرعي   يف ايفقي ع لو يف ايتفسييرع لو يف ع يم   تيصيو  يف ايحديتع لو م   متيصو  

يدة كميا ال ييفيب  يي ايمصيدر اي  يألن ايس   عيحتاج إيب  ذا اي  م عع فايفقيي  اييذ  ال ر  اين مين مصيادر ايش 

أحادييت ضي يفة ييقيو  هبيا مذ بي  لو من ايحيديت ايصيحي ع وييأيت ويحيت  بفع ي     ديت اي   ي ر  ايح

،» وييذي  يقيوا اإلميام ايشياف ي: عشيديد يير وضي ف  بك  ذا قصيور   قوي ع ال ش  لن   َْ الح،دي   َف رَ َم،ن 
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ن عر  ايحديتع ل  ع يم ايحيديتع قوييت حجتي ع بيدميا اييذ  يجهيل  يذا اي  يم فيإن «قويت حجته ع م 

 .مقبوية  تكون ض يفة رير حجت

ير بي  كيالم اهلل ايم   س  ر لحسين ميا ي ف  ي ۵فسِّ ير بايسيدةع وايسيدة موض  ير بيايقرآن نفسي ع لو ي فس  ة ح  لن ي فس 

ع فإذا مر بايمفسر دبب نزوا فإهنا يحتاج لن ي ر   يل  يذا ايسيبب ثابيتع صيحي  ۵بيِّدة يكتاب اهلل وم  

ا ال .ع لو يي  كذي ♀عن ردوا اهلل  ييسيتندي ايم   فيإذ  ر عين ع يم ايحيديت يي ير  تفسيير فسِّ

 ا وما يم يص .ه  د  زوا ما ص  م  ع وي ر  لدباب ايد  ۵كالم اهلل 

ث فهذه  ي صداعت ع و ذا  يو تيصصي ع فيال يدبنيي لن يكيون م   حدِّ يولما ايم  ا يف  يذا قصِّ ا لو قاصير  ر 

 ة.اي  مع وق  ع ب ذي  دائر اي  وم ايشرعي  

 :ا العلمراحل تدوين هذأما َم

طوييلع  مير  روحع و ذه ايميتصرا  إال ب د ع   ذا اي  م يم يصل إييدا يف  ذه ايمدظوما ع و ذه ايش  

ي دة  وم   ود ر   دة يف ايقيرآن ايكيريمع ودةع موجيكبيرةع فهذا اي  م ال ش  لن لصوي  موجودة يف ايكتياب وايس 

فةع ايم   َها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َج،اَءُكْم َفاِس، ب بِنََب،فَ َفَتَبيَّنُ،واَيا ﴿ؒرة فمن ذي  قوي  ت ايب: له  ويف ايسدة ايمشر  ؒ﴾َؒأيُّ

عظيم من لصوا ع م ايحديت لو ع وم ايحديتع وذيي  األصيل  يو  فهذه اآلية فيها لصل  ع [6]ايحجرا :

فاديق بدبيأ نع إن جياءكم مقبوية ال تحتاج إييب تبيي   ااي د نع ورواية  ايفادق مردودة تحتاج إيب تبي   لن رواية  

ع إذا انفيرد بي  ال ي قبيلع وإذا ييم  لم الاييير ع انظروا  ذا ايفادق  ل انفيرد هبيذا(دواتبي  )الع  اقب وه مباشرة؟

ق يف فيي  وممت د يا   ؛ولما قيوا ايفاديقع يدفرد ب  ونق   اي دوا اآلخرونع فإن  ي حت  بدق هم وقويهم فإني  متو 

 من قبوي .

ا يف قوي   ْدَل ِمنُْكمْ َوأَ ﴿ؒت ايب: لي   َْ ا ايشهادة إنميا تكيون مين اي يدواع [2]ايلالق:ؒ﴾ْؒشِهُدوا َذَوي  ع إذ 

ا عين دما يدور حيدي   لب      ذا اي  م ايشهادةع نحن يف ع وايرواية قريدة  ت ا رير اي دوا فإهنم ال تقبل شهادلم

اشيرتا  اي داييةع  ة  ن فيها ق يي  ك ير مما تشرتكا ايشهادة تشرتكان يف لمور   ايرواية وايحديتع وايرواية قريدة  

ْدَل ِمنُْكمْ ﴿ؒو ذا يف اآلية واض ع  َْ  .[2]ايلالق: ﴾َؒوَأْشِهُدوا َذَوي 

ا ال تستشييهدوا يف لمييوركم إال يف اي ييدوا ايم ييروفين بسييالمة ديييدهمع ودييالمتهم ميين ايف   ييفييإذ  ق س 

 وايكذب ونحو ذي .
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 يي مين لصيوي  ايمهميةع مين ذيي  قويي  و خار  تادل علاى هاذا العلام      أيًضا يف السنة وردت أصول ُأ

َيَه،ا إَل،ى »يف ايحديت ايمتواتر:  ♀ اَها َوِحْفظَِها َحتَّى ُيَؤدِّ َْ ر اهَّللُ اْمَرًأ َسِمَع َمَقاَلتِي َفَو م َل، نْ َم،نضَّ

 .«َيْسَمْعَها

َْ »وي حديت  ذا روايا  ك يرة مدها  ذه ايروايية:  ،ر اهَّللُ اْم،َرًأ َس،ِمَع َمَق،اَلتِي َفَو اَه،ا َوِحْفظَِه،ا َحتَّ،ى نضَّ

َيَها إَلى   .«َيْسَمْعَهام لَ َمن ُيَؤدِّ

ع ب ذي ع ولن م ن حفظ حيديت  ط وايحفظ ألداء ايروايةع وفي  حت  باي    فهذا ايحديت في  اشرتا   

عاءع و يذا ايف يل لن يكيون يف وجهي  مين هبيذا اييد    ع ثم لداه فإن  موعود  وحفظ   وعاه   ♀ايدبي 

 إجابة يهذا ايدعاء. ا يكونايدظر وايجماا م

ا يف  ذا ايحديت إشارة إيب اشرتا   ،فإذ   ع«ه،اظَ فِ َح اه،ا وَ َْ وَ فَ »: ♀مين قويي   طبْ قض،ي  الضَّ

يا اف  د لن يكيون واعي يا ح    الب ياو  ع يب لن ايير   ع فهذا في  دالية  (هاظَ فِ ا وَح اهَ َْ وَ )ط بف  ين: ب  ة اي   د ق ي  لك   ظ 

ا م     م    ما يسم   لو د  حتب يؤدِّ  ا.  لداء  صحيح   ستقيم 

ا  اي يبطع وحيوا خذنا من اآليا  ايماضيية اشيرتا  اي داييةع ولخيذنا مين  يذا ايحيديت اشيرتا  لإذ 

او  د لن يكيون ايير  بط تدور ع وم ايحديتع ع وم ايحديت تدور حوا  ذين ايشرطينع فالب  اي داية واي   

 اهلل ت ايب.خرى يف موض ها إن شاء عدال  ضابل اع ودتأتيدا شرو  ل  

ا  داك لحاديت ت   يلي   ياع م  شير إييب لصيوا  يي ض  ن  يذه األصيواع مين ذيي  ايحيديت ايمتيواتر لي  

عظييم يف ايتحيذير مين  صيل  لع فهيذا ايحيديت فيي  «ارن النَّ ه مِ قعَد مَ  أَمن كَذب ْلّي متعمًدا فليتبو»حديت: 

ن  ♀ايكذب ع ب ردوا اهلل  د ايشديد؛ ألني  كميا جياء ي  وع  ذب ع ي  فإن  متوعد  هبذا ايك   ع ولن م 

ا يف ب ض روايا  ايحديت:   .«دَح لى أَ َْ  س ككذَب يْ ذًبا ْلّي لَ كَ  إنَّ »لي  

ثون مين ايد ي ه  م ل ايكذب ع يب ريير   ♀ف ي  ايكذب ع ب ردوا اهلل  اسع دييأتيدا ايمحيدِّ

ع يب     ثبيت كذب يتهم بايكذبع وايسيبب يف ذيي   يو  يذا األمير ع فايكيذاب مين قون بين ايكذاب وايم  فرِّ ي  

 .♀ايدبي 

؛ ألن ♀اسع ويم يكيذب ع يب رديوا اهلل م بايكذب من كان يكذب يف حديت ايد  ته  وايم   

حيع فأنت تدسب إيب ردوا اهللع لو  يذا ايب ييد يدسيب من لنواع ايو   نوع   ♀حديت ردوا اهلل 
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 خلير   ي   ذا لمر   ذف عي وحي ما يي  مد في صق  ع ق   لن  قاا قوال  و و يم ي   ♀إيب ردوا اهلل 

 فاع   بما جاء يف  ذا ايحديت. متوعد  

نِّ،،ي  نْ َم،،»ع و ييو حييديت: «مقدميية صييحيح »حييديت آخيير لخرجيي  اإلمييام مسيي م يف  كو دييا َْ ع  ح،،دَّ

ُه َكِذبب َفُهَو َأَحُد اْلَكاِذبِيَن َأو الكاِذَبْين  ع روايتان.«بَِحِديَ  َوُهو ُيرى َأنَّ

ييا لصييل ميين للفهييذا ايحييديت فييي    ييألصييوا ايم  ي   ث عيين ردييوا اهلل لن ايداقييل ال ي   :ة و يييهم  حييدِّ

ث بحديت  ع فإن  ♀عن ردوا اهلل     بما كان ي ر  صحت  وثبوت  إال  ♀ ميا ب  ر     إذا حد 

ا يف جم ة ايكاذبين.ع فإن  يكون م  ن لن  كذبيكون كذب اع لو يظ    ددرج 

ا يف عصر ايصحابة  ة إييهيا ب يض ايق صيو ايمروي يشيير  داك ب ض األصوا ايتي ت  كان  ╚لي  

يي ييع  ييا يف ع ييوم ايحييديتإييهييا يف ع ييم ايرِّ  ع ونحتيياج  ╚حابة ن ايص  ن لبييا بكيير لميين ذييي   :واييية ولي  

 ♀جاءت  جدة تل ب ميراثهاع فقاا يها: ال لع م ي   يف كتياب اهلل وال ديدة رديوا اهلل  ◙

نيرة:  :  يل ◙فقاا لبو بكير  «سدلعلا ا ايس   ♀ردوا اهلل  شهد   »شيئ اع فقام وقاا ايم 

شييهد   ردييوا اهلل »ع وقيياا: ◙محمييد بيين ديي مة  مكع فقييام يي  ريييرك؟ ل   ييل دييما  ييذا رييير  

 .«دسلعلا ا ايس   ♀

ع يكدي  مميا ي ستشيهد بي ع ◙فيإن راويي  وبيين لبيي بكير  -دقليا اإلديدادوإن كيان م  -فهذا األثير 

حتييا  يف روايية ايحيديتع ووجيوب وجيوب اال :بي  يف  يذاع ولخيذ ل يل اي  يم مين  يذا األثير  وي ستأن

ي لن يقب ي  ألوا و  يةع اما ي حديت لو ايذ  يقف ع يب حيديت مين األحادييتع ال يدبن يتع ولن ايس  ايت ب  

نييرةع وإنميا ي   ◙وإنما يدبني لن يت بت في  ويحتا  ي سدةع وإال لبو بكر  د لن ي   رييد  يم يشي  يف ايم   يوِّ

ثوا عين رديوا اهلل د لال ي  ع فالب    مهم لن شأن ايحديت عظيمايصحابة وي   رفيوا إال بميا ع   ♀حدِّ

 .وضبل دوا من حفظ  بوت  وتيق  ث  

ا يف قصية عمير  جية ميا لبيي موديبع و يي قصية  ◙لي   ير  حيدميا جياء لبيو  «ايصيحيحين»يف م 

ذيي ؟ فيأخره لني   ف  ت   م  ثم انصر ع ثم ناداه عمرع وقاا ي : ي   ةع ب عمر ثالث وادتأذن ◙مودب 

يتأتيدي بمن ديما  يذا ايحيديت »: ◙فقاا عمر « اَلستئذان ثَلث »يقوا:  ♀يدبي دما ا

ع فييذ ب لبييو مودييب إيييب مج يي  األنصييار ولخيير م بمييا قيياا ييي  عميير «بيي  ولف  يين ك وإال لف  يين  رييير  
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ث ن  م   إال لصنر   ك دا دما ذي ع واهلل ييقومن   :ع فقايوا ي ◙ اع وقام م   لبو د يد اييدر ع فحيد 

 هبذا ايحديت. ◙يد عمر لبو د 

 ◙ت يف ايرواييةع ولن عمير وجيوب ايت ب ي :فأخذ أهل العلم من ذلك أيًضاا مان هاذا اثادي     

يا يف ايروايية عين رديوا اهلل ت بت ا م  لن يكون م   ◙لراد ن لبي مودب  ث ع ولال ي  ♀حتاط  حيدِّ

 إال بما حفظ  وعق   وضبل .

ا يف عصر ايت   ياب ينع من ايروايا  ايواردة لي   ة ايتي تدا ع ب االحتيا  يف ايروايةع وع ب وجيود حاد 

ة ايدقد وم رفة اي داية واي يبطع  يي مين األصيوا ايمهمية يف ع يوم رحمهم اهللع وق ي  قد عدد ايتاب ين ايد  

 ايحديت.

ا وقيوا ايييوارجع وميا شياب  ذيي  مين وايتشيي  اييرفض ا بدل يدتشير ب يض ايبيدع م يل من ذي  لن  يم  

عديد م  -رحمهيم اهلل- ض ل ل ايبدع بوضا لحاديت ييروجوا يبدعهمع فهديا صيار ايتياب ون ايبدعع بدل ب

يت  »  :ؒ مزيد احتيا  يف ايرواية؛ ويذي  يقوا ابن دييرين  ق    يا و   ع ف   م 
يد اد  د 

ين  اإل   يأ ي ون  ع  يان وا ال  ي س  ك 

ن  ل     ذ ع  خ  ي ؤ  م  ع ف  اي ك  ج 
د ا ر  وا ي  م  اي وا د  ت د ة  ق 

ف  عاي  ب د  ل  اي  ن  ل    ذ  ع  خ  ال  ي ؤ  ع و 
د ة  ف ما وق ت  يذه ايفيتن ع «ةل  ايس 

فما ب دع بدل ايداس ال يقب ون كل حديت يسم ون ع وإنميا يسيأيون عين اإلديداد  ◙دذ مقتل ع مان م  

لو ميرو  عين ل يل ايبيدع  عتهميين مين ل يل ايسيدةعين اي يدواع ريير ايم   يي رفوا  ل  ذا ايحديت ميرو   

 .♀همةع ولصحاب ايوضا وايكذب عن ردوا اهلل ب ايت  لصحاو

ث بأحاديييت ديما رجيال   ه،ري المه،هورا المعروف،، وقص،  ال ُّ   يقيياا يي  إديحاق بين لبييي فيروة يحيدِّ

ث بأحاديت يي  يها خ  » فقاا ي : مرد ةع ال يذكر لدانيد ا يقات   اهلل يا بن لبي فروةع ماي  تحدِّ وال  ب  ل 

ث بأحادييت مردي ة ييي  يهيا خلياب   ؒ ةع فادتدكر ايز ر  م  لز  ع ب إدحاق بن لبي فيروة لن يحيدِّ

ييم ي  ير  واإلديداد  و   ولميا إذا ط يع مكد  لن ت ير  حياا  يذا ايميرو اإلدداد ي   مام؛ ألن  بم رفة  وال ز  

 وايةع و ذا ايحديت. ذه ايرِّ     أن  ال ت ر  ف

ر كالمهيم ايكتبع وبيدل ل يل اي  يم يك  يو ألحاديتي ييفاب ين بدل ايتيري  بك رةع وايتأب د عصر ايت  

ك يع ا ايراو  ض يفع وذي  ايب يد كذاببيدون  ذا راو  ثقة  ذح وايت ديلع ي  ر  يف ايج   ين ذ  عدي   ر  ولشهر م 

ن فت  ع ايمتوىف ددة مائة ودتينع فإن  لو  ؒ ذي  ش بة بن ايحجاج  يش عين ايرِّ ا م    يف جيااع وك ير كالم 

 بيان لحوايهم.
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يايمتقدمون كان  ين  ؒ  بة بين ايحجياج وا يتك مون ع يب راو  وع يب وراوييينع يكين ش   يو لوا م 

ثقيةع و يذا اييراو  ضي يفع   وواةع وبييان لن  يذا اييراكأن  تيصو يف  ذاع ولك ر مين بييان لحيواا ايير  

 و ذا يؤخذ عد ع و ذا ال يؤخذ عد .

ييذي  يقوا اإلمام لح   ين فيت ش عين  يو لو  إني   ؒ د م  جيااا م  لني  يبحيت عين لحيواا  ببم دي ايرِّ

 بين ثقتهم من ض فهم و كذا.واةع وي  اير  

 : 

يف كتاب  ايموطيأع واإلميام مايي  تيويف ديدة مائية وتسي ة وديب ينع وييدا  ؒ يف اإلمام ماي  يتأ

 ؟ قياا الع قياا: ييو كيان ثقية  ثقة؟ فقاا:  ل رليتي  يف كتبيي  ل فالن   :لن  دأي  لحد مع فقاا ي  :ع ب ذي 

 يرليت  يف كتابي.

ج يف اي ادةال ي   ؒ لن اإلمام ماي   فأخذ من ذلك أهل العلم إال يمين كيان  «ايموطيأ»يف كتابي   يرِّ

  فاء.بين اي قا  واي ِّ  ؒ ع ب تحري ع ويدا ع ب تمييز اإلمام ماي   عددهع و ذا يدا   ثقة  

 ح وايت ديلع وبييان لحيواار  ر ايكالم يف ايج  مام اإلمام ماي  ك   ة واإلب     وب د  ذا األصل يف تالمذة ش  

واة  سانيد.ايم   ةر ع وك   آر ع ك ر  ايموطصانيف ك   ألن ايت   اير 

ا يف ايجرح وايت ديل وبيان ا ألحواا األحاديتع ولحواا رواهتا اإلمام يحييب  :وكان لك ر اي  ماء كالم 

 .اين وتس ينايمتوىف ددة مائة وثم بن د يد ايقل ان

ي دي اييذ  تيتك م فييهم « يأيت  ؤالء لال تيشب لن  »ومن ك رة كالم  يف ايرواة دأي  ب  همع فقاا ي : 

 لنيت تنتياهبم تقيوا فيالن ضي يفع وفيالن كيذابع وفيالن كيذا.ي دي « ي  يوم ايقيامة؟ صماء  لن يأتوا خ  »

، فيقول لي: لم ل،م ♀ل اهَّلل ن يأتي هؤَلء خصماء يوا القيام  أحب إلّي من يأتي رسوأل»فقاا: 

 .«ب ْني الكذبتُذ 

ينع وييي  مين بياب اينيبيةع فهيذا ص ع من باب ايدصيحة يف اييدِّ واة  ذا من باب ايد  الم يف اير  ألن ايك  

ا وت ديال  ةع وبين بيان لحواا اير  ب  ي   و ايفرق بين اين   ع فإن  ذا من األمور ايالزمة ايتي تجيب ع يب واة جرح 

ااي ايم ن   ا يسدة ردوا اهلل ي دِّ  صح   .♀ينع ونصح 

 .دا إيب ايقرن اي اين   ب د  ذا اي صر وص  
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يي يف الق،،رن الثال،،  ب ذييي  يف كتيياب بييدل ايتييدوين ي مصييل حا ع وبيييان م انيهيياع وايمييراد هبيياع ويتج  

ا حوى جم ة  ع إال لن  -وإن كان كتاب يف لصوا ايفق -ع فإن  ؒ داية يإلمام ايشاف ي ايرِّ  أس ال بي   لي  

 هبا من لصوا ايحديت.

بيي ن لن بيوا ايحيديتع لو باختصيار ع يب شيرو  ايصيحي ع ف   يذا ع يب شيرو  ق      يف كتاب ي مفإن  تك    

ع ويكون راوي  ضابل اقبل حتب يكون رواي  ع  ايحديت ال ي   وإذا روى بايم دب البد لن يكون ي ر  ميا ع دال 

يدي  ومتيب ال ي قبيلع ومسيائل ك ييرة تيب ي  ن من اشيرتا  االتصيااع وبيي  حيل ايم اينع وبي  ي   قبيل حيديت ايم 

 .«ايرداية» رت  في ع  ذه ك ها نجد ا يف كتابردل وما ي شق بمصل   ايحديتع كايحديت ايم  تت    

ا بيان لصوا  يذا اي  يم مين حييت ايت   ايقيرن اي اييت لو هنايية ايقيرن اي ياينع ولميا  ن  قيييد ابتيدل  م يفإذ 

 رير ذي .ه فكان لصوي  وازد ار  

ا وتدو  ايم    ريف ايقرن اي ايت ك    عتع وظهر  مسيميا  ع يم ايحيديت صدفا  يف ع م ايحديت جد 

ف يف صيد  ف يف ايمرادييلع وكتيب ت  صيد  ف يف ايصيحي ع وكتيب ت  صيد  واض ع وصيار عديدنا كتيب ت   بشكل  

 .بقا  وما شاب  ذي  من ع وم ايحديتب ض مسائل ايرواة كايوحدا  وايمديسين وايل  

ا بدل ب ض ل ل اي  يم إميا يف مقيدما  كتيبهمع لو يف خاليهياع لو يف خواتمهياع يشيرحون ب يض  ولي  

 ايمصل حا  ايتي تمر يف كتبهمع لو ايمصل حا  ايتي احرتزوا بتأييف كتبهم عدها.

يبمقدِّ  «ايصيحي »ع فإني  بيدل كتابي  ؒ فمن ذي  اإلمام مسي م   ق يية يف  يذه ايمقدمية  كير  ةع وذ  م 

ييايكييالم ع يي ييب ايييرواة وجييواز بيييان لحييوايهم جرح  ع وتك   ييا وت ييديال  م عيين م عيين ايحييديت ايمردييلع وتك  

يايحديت ايمدكرع وبيي ن ميا ايمقصيود بيايمدكرع وايم   يل ميا ح  رد  ي   كم  م بادتفاضية وادرتدياا ع يب ع وتك  

  د ن.ايحديت ايم  

ا جاء ب د   ف ع وصيد  ؒ إلميام ايرتميذ  ع جاء ب ده اودتين واحدوه اإلمام مس م تويف مائتين لي  

 .«اي  ل ايصنير»يسمب بب صنير ي  ع وختم  بكتيِّ «ايجاما»كتاب  

ا تك    م ع يب ق يايا ك ييرة يف م فيي  ع يب لنيواع اينرييبع وتك  يم في  ع ب ميراده بايحسينع وتك  يولي  

يا وت يدماع وايقراءة واإلجازةع وايكالم يف ايرواة ج  لحكام ايمراديلع ولحكام ايس   يال  ونحيو ذيي  مين رح 

 ايمسائل.
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ا يييم وافييرة ميين ايكييالم يف مصييل حا    ييذا ايقييرنع و ييو ايقييرن اي ايييت إال و ديياك جم يية  يييدقض   إذ 

ثينع وميين ايكييالم يف ع ييوم ايحييديتع وايت   ييدِّف ع اآلن صييديف فيهييا تفصيييال  ايمحييدِّ عدييدنا يف  ييذا ايقييرن ص 

ودييتة وخمسييينع ايييذ  راعييب فييي  شييرو  ايصييحيحان؛ صييحي  اإلمييام ايبيييار  ايمتييوىف دييدة مييائيتين 

 .-إن شاء اهلل-مسة ايتي دددردها ايصحي  ايي  

 تويف ددة مائتي وإحدى ودتين. :دِّف صحي  اإلمام مس مع ق دا قبل ق يلوص  

ييدِّفت ايسييدن  ييا ص  ع وك ميية (صييحي )ميين ايمسييانيد يف  ييذا اي صييرع وك ميية  ايجواميياع وك ييير  وولي  

دن) سدد)ع وك مة (د  بقا  وايمراديلع  ذه ك هيا  يي مين لصيوا ع يوم ا عداوين لخرى م ل ايل  ع ولي   (م 

 بصدد تقرير  ذا ايكالم ع يها. ايحديت ايتي نحن  

ايحسيين بيين  صييديف ايمفييرد يف ع ييوم ايحييديتع وجيياء ايحييافظ األديييبيف ايقييرن ايرابييا بييدل ايت  

ث ايفاصيل بيين ايير  »ف كتابي  ب ددة ثالثمائية وديتينع وصيد  عبدايرحمن ايرامهرمز ع ايمتوف     او  ايمحيدِّ

 .«ياع  وايو  

ا بصحتها وض فها. :او اير   ا بم انيهاع وعايم   ايذ  يرو  األحاديتع وإن يم يكن عايم 

اع ه  راية وايم رفة بصدق  ذه األحادييت وب بوهتياع وصيحتها مين ضي ف  فهو صاحب ايدِّ  ؛ياع  ولما ايو  

ث يفصل  اب م  ت  فهذا ايك   صياحب ايروايية فقيطع واآلخير اييذ  جميا بيين بيين اييواعيع او  وبيين ايير   حدِّ

 ايرواية وايدراية.

صيدف  لن يجميا مسيائل  يذا ع  و لوا كتاب حياوا م  ؒ بن حجر ا ذا ايكتاب كما قاا ايحافظ 

م قيوا لن  واض ع ولمر   ع و ذا لمر  «يم يستوعبع يكد  يم يستوعب»ايحافظ يقوا: ع ع ويم يستوعبن  ايف  

فا  يف لوائل ايفدون ال تكون م ستقصياةع نسيحب ك مية صد  تكون ض يفةع اي ادة لن ايم   صدفا  األويبايم  

 ض يفة.

يكيون ايمؤيِّيف جميا ي ديي ع ستقصياة  فا  ايتي تكون يف لوائل ايفدون ال تكون ايمسائل فيها م  صد  ايم  

 ب.ويت ق   ويستدرك يف ع ي  ه وي  ع ثم يأيت من ب د  ن  شيئ ا من مسائل ايف  

ث ايفاصل ييم يسيتوعبع بم ديب ش  لن كتاب ايم  ف ذي  ال لني  يين يستقصيي مسيائل ايفين يف  :حدِّ

ث ايفاصل كتاب ع فإن  يم يتك    يا وت يديال   إالم يف ايمحدِّ ع ع ب ما يت  يق بيايكالم ع يب لحيواا اييرواة جرح 
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ع ونحيو ألداءال ايحيديتع وصيي  ق بأنواع تحم  ع وما يت    ف  وضبط لدمائهم من حيت ايمؤت ف وايميت   

 ذي  من صي  ايمسائل.

ايحياكم ايمتيوىف ديدة  اهلليكن جاء ب ده يف ايقرن نفس ع وإن كانت وفات  متأخرةع جياء ب يده لبيو عبيد 

 .« يْ دِ ْلوا الَح »ف كتاب  لرب مائة وخمسةع وصد  

لوضي  ولريزر مين  حاويية ادتقصياء واديتي اب ي  يوم ايحيديت بشيكل  وكتاب ع وم ايحديت في  م  

ا من ع وم ايحيديتع وال شي   فإن   ع «حدث ايفاصلايم  »كتاب   لن  يذا عيدد   ذكر في  لك ر من خمسين نوع 

 .ن  سائل  ذا ايف  م   ع ب محاوية الدتدراك وادتي اب   ع ويدا  كبير  

ة وذكر رايب األنواع  هم  عبيد فون ب ده اعتميدوا ع يي  ع يب لبيي صدِّ ويذي  ايم   عيف ع وم ايحديتايم 

 يهذا ايفن.  تمد كادم  بع وصار  و ايم  سم  ع بل لخذوا  ذا ايم  «ع وم ايحديت»يف كتاب   ايحاكماهلل 

اع ويم ي  »يكن كما يقوا ايحافظ ابن حجر:  مكين ع بم دب لن  يم يحيذ  األشيياء ايتيي ي  «برتِّ يم ي دِّ

 حيق ايدظيير سيمب واحيدع فيب  ذه األنيواع فيج يل كيل لو ب ي ة لنيواع تحيت م  رتِّ االدتنداء عدهاع ويم ي  

إن شياء اهلل -ايرتتييب كميا دييأتيدا  ع ف ذي  ايمصدفون ايمتأخرون اعتدوا هبيذا ايجانيب و يو ق يية  بدظيره  

 .- ايبت  

بين ااظ ايكبارع وايجهابذة اي ظامع ايذ  قد يقوا فيي  ايحيافظ ايحف   جاء لحد  لبي عبد اهلل ب د ايحاكم 

 .«ع ب لبي بكر اييليب تأخرين عياا  حدثين ايم  ن ايم  ل بيب عدد ك  بهة  ال ش  »قلة ايبنداد  يقوا: ن  

ع وصييد ف كتييابين مفييردين يتقرييير ايتق يييدا  واألصييوا ؒ جيياء ايحييافظ لبييو بكيير اييليييب ف

 قة هبذا ايفنع وصد ف عشرا  ايكتب ايتي تجما لفراد  ذا ايفن.ت  ِّ ايم  

ا ايحافظ لبو بكر اييليب ايمتوف      يي ل يم كتيب ع يوم تب يك    يد  ن ت  ب ديدة لرب مائية وثالثية وديتيفإذ 

 :وذلك ألمور ْديداايحديت؛ 

اإلميام كتقيدمينع وتقريير م يف مسيائل  يذا ايفينع : لن  جما فيها كالم اي  مياء ايم  األمر األول المهم

ميد  من لئمية  يذا ايفينع ودياقها يديا لحمد وابن م ين ولبي حاتمع ولبي إدحاق ايبيهقيع ورير م وايح  

ف كتيابين مفيردينع تقريب لوا لصويهم وت ريفاهتم ولجوبتهم ع ب مسيائل  يذا ايفينع فصيد  يف  باألدانيد

  ما:
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عيدة طب يا ع وحيوى  ع و يو ملبيوع  «لصيوا ايروايية»يف  ول «ايكفاية يف ع م ايرواية»: الكتاب األول

يحيديت ايمتفرقية شرت  يف ايرواةع وايكيالم ع يب لنيواع ع يوم الع وما ي  ي   د  ح وايت  ر  ايكالم ع ب ق ايا ايج  

 رع ورير ذي  من مسائل ع وم األحاديت ايمهمة.دك  اذ وايم  كايمراديل وايتديي  وايش  

 ع و ذا خصص  يق يتين:«اماايجاما ألخالق ايراو  وآداب ايس  »: أما الكتاب اآلخر فهو

 خ.ي  ق بآداب ايش  : ما يت    القضي  األولى

 ذع لو ايلايب.ق بآداب ايت مي: ما يت    والقضي  الثاني 

ا م    ق بسائر ع وم ايحديت.ة تت    هم  يكد  ذكر يف خاليها لمور 

يجما في  اييرواة  «ايمتفق وايمفرتق»ا  عديدة مدها:م ال كتاب  فمصدف   ن  ألفراد ومسائل ايف      لما جم   

 فقت في  لدماؤ م ولدماء آبائهمع واخت ف لعايد .ايذين ات  

وعديده ع طايب ايحديترح ة  .وعدده كتاب يف«ايمؤتدف»يسمب  «ميت فايمؤت ف واي»وعدده كتاب يف  

اييذ   يو مين ل يم األصيوا يف  «تياريخ بنيداد»وعدده يف ايتاريخ كتاب  اي ظيم  ع«ت ييو ايمتشاب »كتاب 

ع مصدفا  ك يرة. ا وت ديال   بيان لحواا ايرواة جرح 

ي ين ب يدهع و يو مؤدي   يذا ايف  يعديد اي    ن  ف ذي  يميا جياء م  تيأخرين اعتميد ع يب مصيدفا  ء ايم  ا م 

 ر.ذك  ع ورير ا مما يم ي  مر ذكر افا  ايتي صد  اييليب كأصلع وزاد ع يها ما يف رير ا من ايم  

يلبو عمرو ولعدي هبذا ايكالم ايحافظ ايكبير  يت  ؒ الح ع مان بين ايص  ايبع ايمتيوىف ديدة ديتمائة   

 وثالث ولرب ين.

لفراد مسائل  ذا ايفنع لو يف فردة ايم   ا  اييليبع دواء  صدفجاء إيب م   ؒ الح بن ايص  اايحافظ 

األخييرى ككتيياب ايحيياكم ايسييابقة ع وايمصييدفا  «ايجيياما»و «ايكفاييية»يق يييد وايتأصيييل كييايتييي فيهييا ايت  

ن دبقهما  ع وايرامهرمز  وم 

يا ي  ير  «ع يوم ايحيديت»يب فوائد  يذه ايكتيب يف كتابي  وييو ن     «مقدمية ابين ايصيالح»ي  بيع لي  

 .«م رفة لنواع ع وم ايحديت»ع و و دماه ادم  ايتام ؒ 

يا مين ؒ  ذا ايكتاب اي ظيم مدذ لن صد ف  ايحافظ بن ايصالح  ع وجميا فيي  لك ير مين ديتين نوع 

ن جاء من ب ده. لنواع ع وم ايحديتع صار عمدة    عدد م 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
13 

ٍَ ، ومُ تص،رمقوله  نتصر، وناظمَ حصى كَم مختصرَ له ومُ فَل يُ »بن حجر: اف ذي  يقوا ايحافظ  س،تدر

دكتيون ع يي ع لو  يشيرحون كتابي ع لو ي  مي ال  لن هيم اي  مياء اييذ  جياءوا ب يد ابين ايصيالح إميا ي دي  .«ْليه

يي تديياثرة يف  ييذا ايكتييابع ايييذ   ييو و  ييذه ايكتييب ايك يييرة ايم  ييتصييرون ع لو ييدمونيي  و كييذاع بأنيي  يي 

 .م  دط ايك  كتاب ا يليف ايحجم متو  د  بايدسبة إيب ايكتب األخرى ي  

فياظ كما قياا ايحيافظ جياء ع مياء  ؒ ب د ابن ايصالح  ك ييرون رلوا  يذا ايكتياب ونفاديت ع وح 

 و كذا. ..تون ع ي  ويت قبون دكِّ دظمونع وإما ي  فصاروا إما ييتصرونع وإما ي  

إرشيياد ل ييل  «اإلرشيياد»يف كتابيي ع لو يف كتييابين ميين كتبيي ؛ كتيياب  ؒ فمميين اختصييره اي الميية ايدييوو  

جيياء فييي  ب بييارة ابيين ايصييالح مييا  «اإلرشيياد»يفيي .«ايتقريييب وايتيسييير»كتيياب : ئقع وايكتيياب اآلخييرايحقييا

هيذا ففجاء في  ب بارت  نفس ع اختصر ب بارة نفسي ع وييي  ب بيارة ابين ايصيالحع  «ايتقريب»ايت ييو.ولما 

 ايفرق بين ايميتصرين.

ياو  يف ع وشرح  ايحافظ ايس  «إلرشادا»بكتاب اعتدائهم لك ر من  «ايتقريب»اي  ماء بكتاب واعتدب 

ع ايسياو  تويف تس مائة واثدتينع وشرح  ايحافظ ايسييوطي ايمتيوىف ديدة إحيدى «شرح ايتقريب»كتاب 

 .«او  يف شرح تقريب ايدواو تدريب اير  »عشر وتس مائة بكتاب  

يتصير يكتياب ابين م «ايتقريب»كتاب ف عهمةاي الئق بين ايكتب يا إخوانع  ذه من األمور ايم  م رفة 

ر عديدنا يف ك يية ايحيديت ايشيريفع  يذا  يو قير  ايكتاب ايمشيهورع و يو ايم   «تدريب ايراو »ايصالحع و

 .ؒ ي دوو   «ايتقريب»شرح يكتاب 

ا اختصره ايحافظ  بن ك يرع اختصر كتاب ع وم ايحديت البن ايصيالح يف كتابي  ديماه باالديم اولي  

بين ك ييرع واعتديب اي  مياء بي  اائيدع وفيي  فوائيد لضيافها ايحيافظ ع وفيي  زو«اختصار ع وم ايحيديت»نفس  

ا  ا شرح   وخاصة يف  ذه ايسدين ايمتأخرة.وتدريس 

ييا اختصييره ايحييافظ  اعييةع ايمتييوىف دييدة دييب مائة واثدتييين م  بيين جماعيية محمييد بيين إبييرا يم بيين ج  الي  

وميزة  ذا االختصار لن  لعاد ترتييب ع «ل ايرو  يف ع وم ايحديت ايدبو ه  د  ايم  »يف كتاب   ه  ولرب ين اختصر  

 حع وج    ع ب لرب ة لقسام:كتاب ابن ايصال

 ق باألنواع ايتي تددرج تحت اإلدداد.يت     قسم  : القسم األول

 : األنواع ايتي تددرج تحت ما يت  ق بايمتن.الثاينوالقسم 
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 : ما يت  ق بكتابة ايحديت وضبل  وروايت .والقسم الثال 

 ق بايجرح وايت ديل.ما يت    : والقسم الرابع

 ورير ا من ايميتصرا  ايتي ما نسرتدل يف ذكر ا.

ا اعتدب اي  ماء يف نظم؛ ألن ايدظم يقرب اي  مع ايدظم ايداظم ي مل في  لمران:  ولي  

 : ييتصر ايكتاب األص ي.أوًَل 

يدظم ييتصرع يأخيذ مين  قبل لنهو فايدظمع فيستفيد ال الب اَلختصار، والفائدا الثاني  . : يدظم  وثانًيا

يما يجأ اي  ماء إيب اييدظم؛ ألني  لديهل يف ايح  األصل ل م ايمسائل ايموجودة في  ثم يدظم ع وإن   سيهل ظ ي  ف 

 :ؒ ويذي  يقوا ايصم اين  عايحفظع بيال  ايد ر

 ف،،،،،فن حف،،،،،  ال،،،،،نَّظم يف الَك،،،،،َلاِ 

 

 أس،،،،،رُ  م،،،،،ا يعل،،،،،  يف األفه،،،،،ااِ  

كانيت  ويذي  اعتدب اي  ماء بدظم اي  وم ع ب اختالفهاع ديواء   فحفظ ايدظم لدرع ما ي    ق يف ايفهم؛ 

اع لو ع وم حديت و كذا. ا لو لصوال  لو فقه   نحو 

ين نظمي  اي المية ايييوي «ع وم ايحديت»اء بكتاب م     فاعتدب اي    ياع ولوا م  ع ايييو  باييياء يف ينظم 

جيودة ميلوطيةع يف كتابي  رايية ع و يي مو«راية األمل وايسوا يف ع وم حديت ايرديوا» دما امدظومت  

 األمل وايسوا يف ع وم حديت ايردوا.

 ايتبصييرة»ميين اي  ميياء نظمييوا  ييذا ايكتييابع ومييدهم ايحييافظ اي راقييي يف كتابيي   ثييم جيياء ب ييده عييدة  

 قياا اي راقيي يف كما يظن ب يض ايدياسع كيأن يقيوا مي ال  ي شرح ع و ذه ايتسمية ي متن وييست «وايتذكرة

ا من ايشرح«وايتذكرةصرة ايتب»ويذكر يف شرح   إنما  ي ي متن نفسي ع  «وايتذكرةايتبصرة و عع ويذكر كالم 

 يف لثداء قراءة ايمقدمة. -إن شاء اهلل-ذا  فدظم فيها كتاب ابن ايصالحع وديأتيدا ايكالم ع ب 

ا نظم كتياب ابين ايصيالح ايحيافظ ايسييوطي ايمتيوىف ديدة تسي مائة وإحيدى عشير ع وزاد ع يي  ةلي  

إن شياء -ع وديدت ر  يهيذا «ليفية اي راقي»ع ب  «ليفية ايسيوطي»ميز و ذه ايزيادا   ي ايتي ت   زيادا ع

 ب د ق يل. -اهلل

ا نظم  يتصيرا  مين م      يتصرة ل خذ  خرى م  البن ايصالحع و داك مدظوما  ل   «ع وم ايحديت»لي  

  م.ورير ما من ل ل اي وي صد اينع ي شمدي  «نيبة ايفكر »يكتاب ابن ايصالح ك
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دكييتع ايتدكييت ييي  م دياه ايم ديب كتياب ابين ايصيالحع و يو جانيب ايت  خدمة م يف ه  يبقب جانب م  

ايتدكيت لو ايدكيت عديد ل يل ع ايلرائفع يي  كذي وكر ايم حكا   نع بم دب ذ  تبادر إيب ايذِّ اي ام ايم  

ع ب صياحب األصيل ي ايكتب ايتيي ت تديي بايت قيب واالديتدراك ع ي «ايدكت»اي  مع ايمقصود هبا كتب 

فيأيت لحد اإلخوة اينير تيصصين وكذاع ويدظير يف كتياب يف مج يدين ي حيافظ ابين حجيرع مكتيوب ع يي  

كتاب ايدكتع ويذ ب ويقتدي ع ويأخذه إيب ايبيت ويفتحي  ويظين لني  طرائيف ونكيت يتسي ب هبياع وإذا بي  

 يتفاجئ بكالم ال ي قل م داهع وال ي ر  مقصوده.

ا ايدكت  ي ايكتب ثين مين دي ة ت تدي بايت قب واالدتدراكع و ذا ي   ايتي فإذ  بيِّن ي  ميا عديد ايمحيدِّ

دين يمن دبقهمع وإنما ي تدون بايزييادةع وي تديون بايوصيوا إييب ق ِّ هم ال يمشون م  ل ع ولن  قة اير  ظرع ود  ايد  

 اج  يف كل ق ية ومسأية.ايقوا ايصحي  واير  

س ؒ فهم يم يأخذوا كتاب ابن ايصالح   اع وكتاب يا ييي  فيي  اديتدراك وال تحف  م  ظيا  الع ب يد   م 

بييِّن لن كالمي  يف  يذه بيا  ع يي  ت  بيين لشيياء فاتتي ع لو ت ق  عصره بق يل بيدلوا ي م يون ع يي  اديتدراكا  ت  

 ن.ع ومدزيت  يف  ذا ايف  ؒ ابن ايصالح  ةايمسأية مرجوحع وايصواب كذا وكذاع ما حفظهم يمكان

 :ْلى خمس  منها بسرْ  نمرُّ من ل م كتب ع وم ايحديتع ولشهر ا  «كتايد  »و ذه كتب 

ايحدفيي  «إصالح ابن ايصالح ي حافظ من ليا »لقدمها لو من لقدمها  ذا ايموجود بين ليديدا كتاب 

يؒ  ع ميا ذيي  لن  دياك «إصيالح ابين ايصيالح»ب كتابي  م  ع ايمتوىف ددة ديب مائة واثدتيين وديتينع د 

  فيهياع و يو كتياب يلييف يف طب ية حيوايي ثالثمائية صالح قام بإصيالحها وت قب يلشياء مدتقدة ع ب ابن اي

مت بمقدمية وادي ة صفحةع يكن يف طب ية ل   يدِّ خيرى خرجيت يف مج يدين كبييرين؛ ألني  ردياية ع مييةع وق 

 وت  يقا  ملوية.

ييرى لن ابين  مسيأيةي ديي ايب ع ب ابن ايصيالحع واالديتدراك ع يي ع ايت قيب بايت ق   :واْتنى فيه كما قلنا

م ال ابن ايصالح يقوا: لوا م ن صد ف يف ايصيحي  ايمجيرد  يو  -إن شاء اهلل-ايصالح لخلأ فيها ديأتيدا 

 اإلمام ايبيار .

ف يف ايصحي ع ف ماذا ييم تيذكرهع ودييأتيدا درادية  يذه يأيت من لا  يقوا الع قب   اإلمام ماي  صد   

 .-إن شاء اهلل-ايمسأية يف موض ها 
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ب ض ايكتب ريير ايمهمية جياء ايحيافظ اي راقيي ايمتيوىف ديدة ثمانمائية وديتةع نقفز من  ايحافظ ب ده جاء

مية ايزركشيي ع «التقييد واإليضاح لما ُأطل  وُأغل  يف كت،اب اب،ن الص،َلح»ف كتاب  وصد   وجياء ب يده اي ال 

اة اي راقييع انتبهيوا ايمتوىف ددة دب مائة وخمسة وتس ينع ألن اي راقي لكر مد  يف ايسنع وإن تأخر  وفي

خمسية وتسي ينع يكين اي راقيي لكير مدي ع وايزركشيي واي راقي ثمانمائة ودتةع ايزركشي ديب مائة  !يهذا

ع و و من ايكتيب «كتايد  »ف كتاب  يستفيد مد ع فال ينرنكم تأخر وفاة اي راقي فتظدون لن   و ايمتأخرع فأي  

 يها فوائد رزيرةع ونقود مهمة يف ع م ايحديت.ع كتب ايدكت ايمهمة واي ظيمة ايتي ف«ةهم  ايم  »

ي حيافظ ابين ابين ايصيالح ع يب ايدكيت »ع و يو كتياب «ايدكت»ل م كتاب عددنا يف كتب  ه  وجاء ب د  

 .«ؒ حجر 

ة نظرهع ول مية ايمسيائل ؛ يس ة ع م ايمؤيف ودق  جمي ها «تك  ايد  »و ذا ايكتاب ل م كتاب يف كتب  

كيت ايد  »فيهيا؛ ف يذي  لردتي  ل يم كتياب مين كتيب     ع ووجا ة كالم يؒ الح ايتي ت قب فيها ابن ايص  

 .«ع ب كتاب ابن ايصالح

 ما فائدة  ذا االدرتداا يف ذكر ايكتبع وذكر لدماء مؤيفيها؟: ويقولقد يسأل سائل 

م  يو اي   :ع فإندا نقوالثالثقسم  إيب ثالثة ة ألن  يا إخوان إذا كان اي  م نستليا لن ن  هم   ذه فائدة م  

يا  ع وم رفية  ايحفظ وايفهيم   يا بفين مين ايفديون البيد لن يكيون حافظ  ايكتيبع ل  اييذ  يرييد لن يكيون عايم 

ا يها حيرر مسيائ     لن ي    لن يسيتزيد يف  يذا اي  يمع وييمكد يييمكد   ععارف ا بكتب  ذا اي  م عي مسائلع فا م 

 وق اياه.

رير مهمع  ذا ايكتاب ي قتدب لو ال ي قتديبع  يذا  هم لولما ايذ  ال ي ر  ايكتب ال يدر   ذا ايكتاب م  

 و كذا. ..راجا لو ال ي راجاايكتاب ي  

ا هبذه ايرِّ  لخيذنا مراحيل تيدوين  يذا ي ديي هبا ولرجو لال نكون قد لم  داكم ح ة ايلوي ة ايتي نكون إذ 

 اي  م إيب عصر  ذه األيفية ايمباركةع واحد مدكم يقرل يدا متن األيفية.

ع نقيرل ايميتن وديأيدي ب يض إخيوانكم 

  ل يوجد كتاب م ين يب ض ايشروح نرجا إيي  لو نقرل في ؟
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يع ول  م  ك  ييو ما يف ت   ايشروح ي  نع وإنما بايدسبة يي ل   ي  م   لندا ال نقرل من شرح   :فالجواب ز ع يب ركِّ

ر فيها ايكالمع ايمسائل ايتيي يحتياج إييهيا طاييب جوحة وايتي ك    ايمرايمسائل اي م يةع دون ايمسائل م ال  

 ز فيهاع ونستفيد فيها.ركِّ اي  م يف حيات  اي م يةع  ذه ن  

ي اج  وايمرجيوح دون ادرتديااع وإنميا نسرتديلع ة فتبيين ايير  ولما ايمسائل ايتي  ي مسائل مرجوح 

يي  عةحتيياج إييهييا طايييب اي  ييم يف حياتيي  اي م ي يييف ايق ييايا ايتييي ي -ب ييون اهلل وتوفيقيي -ا ونحيياوا لن نتود 

كيف ي ر  لن  ذا ايحديت صحي ع لو  ذا ايحديت ض يفع و يذا اييراو  ثقيةع و يذا اييراو   :بم دب

 و كذا. .. ذا إدداد متصل وللع د  ر  م   ض يفع و ذا إدداد  

فياألمور  ؟ا ذه ايرموز ميا ايميراد هبي ؟كيف يستليا لن يقرل ايحديت قراءة صحيحة دون يحن وخلأ

 فإندا ال نتودا فيها. عركز ع يهاع لما اييالفا  ايتي ال طائل تحتها يف لمور مرجوحةاي م ية ن  

لني  يف  -إن شياء اهلل-لن  ي حب ذ قبل لن يح ر ايلايب يحفظ األبيا ع نحين نحياوا  :

 .-إن شاء اهلل-كل مج   نقرلع عشر لبيا  تزيد ق يال لو تدقو ق يال  

قدمةع و ي عشيرة لبييا ع ويدبنيي لال ييأيت ايلاييب إال حاوا يف  ذا ايمج   يو نقرل لقل شيء ايم  ن   

 و و حافظ يهذه األبيا ع  ذا شيء.

رييد لن ن ير  ميا اديتفدتم مين نسيأيكمع ون   -إن شياء اهلل- اييدراس ايقيادم يفلن   :

إن -ة يف  يذه اييدروس لع و داك شيء من ايجدي  ايدرس ايسابق من لجل لن يكون  داك شيء من ايتواص

 .-شاء اهلل
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 :ؒ ؒهظمهل ع نََّق

 ةاعمُلقدم

 َيُق،،،،،،ْوُل َراِج،،،،،،ي َرّب،،،،،،ِه الُمْقَت،،،،،،ِدرِ  -1

 

حيِم ب،،ُن الُحس،،ْيِن األََث،،ريْ   ْب،،ُد ال،،رَّ َْ 

 ذي اآلَلءِ  -2 
ِ
 ِم،،،،،،ْن َبْع،،،،،،ِد َحْم،،،،،،ِد اهَّلل

 

،،،،ْن إْحَص،،،،اءِ   َْ  ْل،،،،ى اْمتِنَ،،،،اَن َج،،،،لَّ 

 َا وَس،،،،،،،َلَا َدائِ،،،،،،،مِ ُث،،،،،،،مَّ َص،،،،،،،َلَ  -3 

 

 ْل،،،،ى َنبِ،،،،يِّ الَخْي،،،،رِ ِذي الَم،،،،َراِحمِ  

 4- ،،،،،،،،  هَفَه،،،،،،،،ِذِه الَمَقاِص،،،،،،،،ُد الُمِهمَّ

 

ْل،،ِم الح،،ِدْيِ  َرْس،،َمهْ   ِْ  ُتْوِض،،ُل ِم،،ْن 

 َنَظْمُتَه،،،،،،،،ا َتْبِص،،،،،،،،َرًا لِلُمبَت،،،،،،،،ِديْ  -5 

 

 َت،،،،،،،،ْذكَِرًا لِْلُمنَْتِه،،،،،،،،ي واْلُمْس،،،،،،،،نِدِ  

،،َلِح  -6  ْص،ُت فيَه،،ا اْب،َن الصَّ  َأْجَمَع،،هْ  َلخَّ

 

ْلَم،،،،،م َت،،،،،َراُه َمْوِض،،،،،َعهْ   ِْ  َوِزْدُتَه،،،،،ا 

،،،،مْيرُ  -7   َفَحْي،،،،ُ  َج،،،،اَء الِفْع،،،،ُل والضَّ

 

 لِواِح،،،،،،،َد َوَم،،،،،،،ْن َل،،،،،،،ُه َمْس،،،،،،،ُتْورُ  

،ْيِ  َم،ا -8   َك، )َقاَل( أْو َأْطَلْقُت َلْف،َ  الهَّ

 

،،،،،َلِح ُمْبَهَم،،،،،ا   ُأِرْي،،،،،ُد إَلَّ اْب،،،،،َن الصَّ

 ْح،،،ُو )اْلَتَ َم،،،ا(َوإِْن َيُك،،،ْن َلْثنَ،،،ْيِن نَ  -9 

 

 َفُمْس،،،،،،ِلمب َم،،،،،،َع الُبَخ،،،،،،اِريِّ ُهَم،،،،،،ا 

َه،،،،،ا -10   َواهَّللَ أرُج،،،،،ْو يف ُأُم،،،،،ْوِري ُكلِّ

 

 ُمْعَتَص،،،،،،َمم يف َص،،،،،،ْعبَِها َوَس،،،،،،ْهِلَها 

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل: 

يي ع وقبييل لن  ؒ يقييوا ايحييافظ اي راقييي   يف شييرح األبيييا ع ايحييافظ اي راقيييع  ييو عبييد  ل  نسرتد 

نتيجية   و لص   عربي لو تركي يم نصيل إييب ل ن ايحسين اي راقي األثر ع اخت ف يف اي راقي؛ ايرحيم ب

اع وإنما لراد اي راقي نسبة إيب ايب د ايم روفة.  يف ذي ع وال يهم ذي  ك ير 

إحيدى وثميانين ديدةع  فويد ددة دب مائة وخمسة وعشرينع وتويف ديدة ثمانمائية وديتةع كيم ديدة عيا ؟

ع ؒ عايم ايحديت يف عصرهع لعظم ع ماء ايحديت يف عصره  و ايحافظ اي راقيي   د  و و يف عصره ي  

ن  و لعظم   ه  ال يوجد يف عصر    ع وابن رجب.ؒ ب د مو  ابن ك ير  ع خاصة  مد  مدزية   م 

ع و يو لع يم ل يل عصيره ؒ د  و يف ايسدوا  ايتي كانت ب د مو  ابن ك ير وابين رجيب ثم تفر  

 هبذا اي  م.

تييري  كتياب  هعديدي ديي ع ه  ك ييرةع انتفيا اي  مياء هبيا وط بية اي  يم يف ايحيديت وريير   وي  مصدفا   

 .«األدفار يف األدفارحمل ندي عن ايم  »ف ثالثة تياري ع يكن ايذ  وص دا كتاب ع صد  «األحياء»
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عظييم يكتياب اإلميام ايرتميذ   ع وعدده شيرح  «األيفية»ع وعدده  ذه «كتاب تقريب األدانيد »وعدده  

عزييزةع قيد   ي حيافظ ابين دييد ايدياسع وكتياب ايرتميذ  شيروح «اييدف  ايشيذ »ع لتم بي  كتياب ؒ 

 تم .ي  ويم شرح  ايحافظ اي راقيع لنجز في  عشرة مج دا ع وما  

وقل لحد جاء من ايشراح ب ده إال واعتميد ع يب كتابي   يذا يف شيرح األحادييتع كتابي  تكم ية شيرح 

 تأييف ع يها.ايوب وبحفظهاع اي  ماء هباع اعتدبايتي  ايسائرةكة ايرتمذ ع وي   ذه األيفية ايمبار

وي  مصدفا  ك يرة يفييق ايمقيام عين ذكر يا وعين حصير اع  يذه نبيذة يسييرة عين ايحيافظ اي راقيي  

 ؒ. 

 َيُق،،،،،ْوُل َراِج،،،،،ي َرّب،،،،،ِه الُمْقَت،،،،،ِدرِ  -1

 

حيِم ب،،ُن الُحس،،ْيِن األََث،،ريْ   ْب،،ُد ال،،رَّ َْ 

 2-  
ِ
  ذي اآلَلءِ ِم،،،،ْن َبْع،،،،ِد َحْم،،،،ِد اهَّلل

 

،،،،ْن إْحَص،،،،اءِ   َْ  ْل،،،،ى اْمتِنَ،،،،اَن َج،،،،لَّ 

 ع ب كل شيء. ▐ع وصفة من صفات ع فهو ايقادر ۵: ادم من لدماء اهلل اهلل المقتدر 

 .▐-  ت  در  فيها زيادة مبدب فتدا ع ب زيادة ايم دب بكماا ق   (قتدرم  ايواقتدر ) وا:قاي

دادع وذكر ادم  يف  يذا اييدظمع و يذا ييدا ايتوفيق وايس   يسأا رب ي دي ايذ   ع راجي ربِّ فيقوا  ذا ايقوا 

ع ل  ايمشتنل باآلثارع واآلثار  ي (األثري)ع ذكر ادم  وادم ولبي  وصد ت ع ؒ ع ب براعت  يف ايدظم 

 نريد األثر األحاديت ايدبوية. ديأتيدا لن األثر ي  عدة إطالقا ع يكن  داع األحاديت

ي ديي « شرح م اين اآلثار»يف ايحديت كتاب  و و كتاب  ع دمبؒ ع م بذي  ايحافظ ايلحاو   

 .♀حديت ايدبي يشتمل األحاديت ايدبويةع فاألثر  و ايم  

 ذي اآلَلءِ )
ِ
 .(ِمْن َبْعِد َحْمِد اهَّلل

ا ومحبةع فوصف ايمحمود وصف اهلل   و وصف   :الحمد ايمحمود بصفا  ايكماا وايجماا ت ظيم 

 ا ومحبةع  ذا  و ايحمد.بصفا  ايكماا وايجماا ت ظيم   -ت ايب-

 : ل  ذ  ايد م ايك يرة ايمتوافرة.(ذي اآلَلء)

ْن إْحَصاءِ ) َْ  .(ْلى اْمتِنَاَن َجلَّ 

 ا مكين حصير   م ايتيي ال ي   ذه ايدِّ  عظيمة ع ب خ ق    م  من ن   ع ب إن ام ع وما لدداه   ۵لن يحمد اهلل 

 وال إحصاؤ ا.
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 ُث،،،،،،مَّ َص،،،،،،َلََا وَس،،،،،،َلَا َدائِ،،،،،،مِ  -3

 

 َنبِ،،،،يِّ الَخْي،،،،رِ ِذي الَم،،،،َراِحمِ ْل،،،،ى  

ع وع ب توفيق  وم د ت   ع ص  ب ود  م ع يب ايدبيي    ع ب ن م   -ت ايب-ب د لن افتت   ذه األيفية بحمد اهلل  

 ع ب نبي ع ل  ثداؤه ع ي  يف ايمأل األع ب. ۵ع وكما  و م  وم لن ايصالة؛ صالة اهلل ♀

ييي يييفهيييو اييييد   :المولميييا ايس  ه قوع وديييائر ميييا ييييدقو مييين قيييدر  ب واييييد  ي يييمة مييين اي   العاء يييي  بايس 

♥. 

 ْل،،،،ى َنبِ،،،،يِّ الَخْي،،،،رِ ِذي الَم،،،،َراِحمِ   ....................................

ٍَ إَِلَّ َرْحَمً  لِْلَعاَلِمينَ ﴿ؒل  ي رحما  ايك يرةع كما قاا ت ايب:    .[107]األنبياء: ﴾َؒوَما َأْرَسْلنَا

ايي يق مين اي ميب إييب ايهيدىع ومين اي يالية إييب ايرشيادع  -▐-فهو ايذ  لخرج ب  اهلل 

 ي  مهم ديدهم ويبصر م ب . ▐ومن عبادة اي باد إيب عبادة رب اي باد 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ -4 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ      هم   ِم م   ََ   م  هفَذَهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 

َْذذذذذذذذذ م   ذذذذذذذذذ مْ  م َ ْ َذذذذذذذذذهْ   ذذذذذذذذذْ  ْسم ِ  مم ذذذذذذذذذ  تذ ْوضم
وييذي   عمهمية ل  لصيوي  اي ظيميةهمةع ايمقاصد ايلن  ذه األيفية حو  ع ب مقاصد ايفن ايم  ي بين  

ثم يقوم بايدظمع فهو يف االختصار يجميا ل يم ع ييتصر ايمتن ايذ  يدظم إن ايداظم  :يكم ق يل ق يل ق ت  

يذي  األصلع ايتيي حوا يا ذيي  األصيلع ثيم يدظم      ايق ايا وايمسائل ايتي حو   اع فهيذه األيفيية حيو  ه 

 م ايحديت.ع ب األصوا اي ظيمة يهذا اي  م ايذ   و ع و

ييا طاييب اي  يمع  ولمة ايموجودة يف  ذا ايمتنع إذا عرفتهيا ييا طاييب ايحيديتع و ذه األصوا اي ظي  

ْلِم الحِدْيِ  َرْسَمهْ : )فإن  تت   ي  ق اياه ومسائ   ِْ ل  مسائ   وق اياهع فإن  إذا عرفيت  (ُتْوِضُل ِمْن 

ا هبذا اي  م.تكمها وم ايهاع فإن  تكون م   ذه ايمصل حا  وت ريفها وح    بصر 

اح لن قوي :   ب د لن زاا ما حوي .  و األثر ايذ  بقي :دمع اير  (همَ ْس رَ )وذكر ايشر 

وضي  حييي وت  اسع فم يل  يذه األيفيية ت  شير إيب لن  ذا اي  م بدل يددثرع وبدل ي محل بيين ايد يفهو ي   

  وميا بقيي إال اديم ع م  ايتي ي يشب ع يها لن ت محل وتذ بع ف ذي  يقوييون: ذ يب ردي األصوات   

 وذ ب.فهذا اضمحل 
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يف  اس يجتهيدون فيهيا ميا تفياو   ع وايد يشيتهرة  ة إييب عصيرنا  يذا م  اي  وم ايشرعي   -ايحمد هلل-يكن 

 .[38]محمد: ﴾َؒوإِْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ َل َيُكوُنوا َأْمَثاَلُكمْ ﴿ؒايب دانع وكما قاا ت ايب: 

 فايحجة تبقب وايقائمون هبا يبقون وال يذ بون حتب يأيت لمر اهلل.

 ةع ع ب دت ق ايا مهمة:هم  ي تك م في  ع ب ق ايا م  ل نب  إيب تدبي : ع م ايحديت  دا يا إخوان 

 : ايمصل  .القضي  األولى

 : ت ريف ايمصل  .القضي  الثاني 

 : شرح  وبيان محرتزات .القضي  الثالث 

 ع ما حكم  ذا ايمصل  ؟  ل  و مقبواع مردود؟   : حكم  ع القضي  الراب

 : م اي ع ما م اي ؟ع بايم اا يت   ايمقاا.القضي  الخامس 

 ايمصدفا  في .ي دي : ما جهود اي  ماء يف ايتصديف في ع القضي  السادس 

ي ع فقيد اديتوعبت ميا يت  يق بي ع لميا ايييال  ايك يير ات ق يايا إذا مير بي  مصيل   ودرديتهفهذه دِّ

 وايكالم ايك يرع فهذا مفيدع يكد  يي  بالزم يف كل مسأية وق ية.

ا  ذه ايمسائل ع وم ايحديتع فايمصل   د   دس من ديتة لديداس؛ وييذي  ال نسيمي  يذا اي  يم إذ 

 ع م ايمصل  .

ذذذذذذذذذذذذذذذذذَ     َم  دتَذذذذذذذذذذذذذذذذذ م ْ  -5  َنَظْ تذ َهذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تَذْديم
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ْ   ْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م م   َتهم ِْ مَ     مَْ   ذْ  تَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ت  يل ي مبتيد ع ي دي ا تبصرةع تبصرة ه  نظم  ذه األيفيةع فبي ن لن  ذه األيفية نظم   يذكر يماذا شرع يف 

 بصره في ع تج ل ي  دراية وم رفة هبذا اي  م.ت  م  لصوا  ذا ايفنع ت  

 : ايذ  يم يسبق ي  خرة وم رفة هبذا اي  م.يْ بتدِ المُ 

طوي ةع واكتسيب  دة   ذا ايفن ومارد  م  دتهيع ل  ايذ  برع يف : تذكرة بم دب لن ايم  (تذكرا للمنتهي)

ره بمسائ   وق اياه؛ ألن ايفن في  ج  ألن  ي   عفي  خرةع ال يستندي عن  ذا ايمتن زئيا ع ايجزئيا  تنييب ذكِّ

  نع فكيف يتذكر  ذه ايجزئيا  بحفظ م ل  ذه ايمتون؟عن ايذِّ 

ن حفيظ ايمتيون حياز ايفديون؛ ألن ايمتيون حتي ب اييذ  درسع حتيب اي  يم ف ذي  اي  ماء يقويون: م 

 ذكره بجزئيا  ذي  اي  م.ألهنا ت   عايكبيرع ال يستندي عدها

 يف  ذا اي  م. كبيرة   ايذ  ب   راية  ي دي تذكرة ي مدتهيع  «األيفية»فهذه 
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 س  ع ايم  (والمسندِ )
عدده حق ايرواية يكتيب األحادييت ي دي د و و ايذ  يرو  األحاديت باألدانيدع د 

ذكره بميا ي زمي  ذكرةع ت يز هباع فإن  ذه األيفية تكون ت  ي  مشايي ع لو قرل ا ع يهم لو ج   األصواع دم ها عن

 عدد ايرواية هبذه األحاديت.

 :ؒ يقوا 

َلِح َأْجَمَع،هْ  -6 ْصُت فيَها اْبَن الصَّ  َلخَّ

 

ْلَم،،،،،م َت،،،،،َراُه َمْوِض،،،،،َعهْ   ِْ  َوِزْدُتَه،،،،،ا 

ي ذا ايمتن إن  و إال ت ييو يكتاب م رفة لنو :يقوا  الحع و يذا اع ع وم ايحديت ي حيافظ ابين ايص 

وع األوا و و ايديوع ايصيحي ع إييب آخير نيوع ع وإنما من ايد     ابع ويي  يب    ت  يجميا ايك   ايمتن ت ييو  

 .«لوطان ايرواة»و و 

ن حفظ  يذا ايت يييو و يذا اييدظم حيوى كتياب ابين  ا م  ا  ذا ت ييو يكتاب ابن ايصالح جمي   فإذ 

 ائ   بشكل ميتصر.ايصالحع وحوى مس

قيطع بيل عديد  يفتيا ع وعديد  يم لييو فلنا  «انتب »يستدرك يقوا:  ؒ يكن ايحافظ اي راقي 

 :ؒ زيادا  رشحت فيها  ذه األيفيةع فقاا 

ْلَم،،،،،م َت،،،،،َراُه َمْوِض،،،،،َعهْ   .................................... ِْ  َوِزْدُتَه،،،،،ا 

ا ايحافظ اي راقي ي  زيادا  موجودة يف    ز ا. ذه األيفية وديأيت كيف مي  فإذ 

ييا نظييم  ؒ إن ايحييافظ ايسيييوطي  :ق ييت قبييل ق يييل ع ليفيتيي نظييم ليفيتيي ع وايحييافظ اي راقييي لي  

يا ايسيؤااإ :عدده زيادا ع ولنا ق يت :اي راقي يقواو ميا ايفيرق بيين  :ن ايسييوطي عدي  زييادا ع فييرد دائم 

 األيفيتين؟ ول  األيفيتين لحفظ؟ وبأيهما ن تدي لك ر؟

فهذه األيفية ايتيي ع ألن كل واحدة مدهما يها ميزاهتا عباختصار خذ ليتهماع ايمهم لن تحفظ :

 نحن فيها يها يزا  مهمة:

ع لن (ايسيهل ايممتديا: ): جزاية نظمهاع ما دهوية اي بارةع و ذا يسمب عدد ايبالريينوالمي ا األولى

ايسيياماع يكديي  ال يسييتليا لن يقييوا م  هييا؛ يبالرتهييا ا هييدييه ة يفهم   يييأيت ايمييتك م بكييالم جييزاع وب بييارة  

 وفصاحتها ونصاعتها يف ايبيانع فهذه األيفية جزية ده ة.
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ا مين تفاصييل مسيائل ع يوم ايحيديتع  ؒ : لن ايحافظ اي راقي ا الثاني  َ يْ المِ  نظيم يي  فيهيا ك يير 

لن تجد ايقوا وادم ايقائل يف حتب إن  يذكر ي  يف ايبيت ايقواع ويسمي ي  قائ  ع و ذا عزيز يف ايفدونع 

 ايبيت نفس .

يهذه األيفيية مييزةع لني  ي ليي  ايقيواع وي ليي  ايقائيلع ميا يحتياج لن  يهذه ايتفاصيل يج ل      فدظم   

ن قاا  :تقوا   ذاع الع تجد ايجواب يف ايبيت نفس .هبذا لن تسأا تقوا م 

ر  ايتصييانيف ايتييي تيدميي ع ع وك  يي   : لن  ييذا ايمييتن اي  ميياء تييوافر   ممهييم يشييرح  الث،، المي،، ا الثَّ 

ن ب ده وشرحوه ب دة شيروح ملويية وميتصيرةع مين ل مهيا  ايمصدف نفس ع ايداظم نفس  شرح ع وجاء م 

 .«فت  ايمنيت ي حافظ ايسياو »كتاب 

ا ايدكت ايوفية ع ب شرح األيفية ي  المية ايبقياينع و يو مين جم ية كتيب   ع «كيتايد  »ومن ل مها لي  

كيت ايد  »ايسابقة ع ب ابن ايصالحع و ذا نكيت ع يب األيفيية وشيرحهاع و يو مين كتيب يكن كتب ايدكت 

 .«ايمهمة

ع ففيي ايناييب  يو مين األ ميية بمكيانع م ديب «ايدكت»يوحي ما جاء يف ع م ايحديت كتاب يسمب ب 

 دقق.ذي  لن  كتاب نقد ع وال يتصدى ي دقد إال اي ايم ايكبير ايرادخ ايمحقق ايم  

 يستليا ايواحد لن يذكر ايمميزا  األخرى.وباختصارع  «فية ايحافظ اي راقيلي»فهذه ميزا  

متييأخر عيين ايحييافظ اي رقييي  ؒ ع فييأ م ميييزة يهييا: لن ايحييافظ ايسيييوطي «ليفييية ايسيييوطي»لمييا 

 تيرة يف ورة م  هبقرنع مائة ددةع  ذه ايمدة جاء ع ماء ك يرون ب د ايحافظ اي راقي يهم جهود مشي ؒ 

يركشيي وابين حجيرع وايب   هيم: ايز  ع وم ايحديت من لج اعي وريير م ممين لي يف يف ع يوم ايحييتع ويي  ق 

 ة ع ب ع وم ايحديت البن ايصالحع فماذا ف ل ايسيوطي؟هم  إضافا  م  

نظييم  ييذه ايزوائييد ايموجييودة يف كتييبهمع ف ييمدها ليفيتيي  مييا ت ييصييهاع فميييزة ليفييية ايسيييوطي ت يي  

 .ا ايزياد

ا يهذه األيفية ميزات   ا يها ميزاهتاع يكن ع م ايحديت ه  فإذ  من األيفيا ؛ ألن ع يم وراء  ذه اع و ذه لي  

ا نظري ا ي ت  قب تحفظ ليفية وتقرل شرحهاع وتدردهم  مارديةع بم ديب  و ع م م   عالبتهيء ايحديت يي  ع م 

ييلن ايلايييب يييدرس وي   مييارس ايت يي يف دة طوي يية حتييب يكييون صيياحب م كيية يف  ييذا اي  ييمع ي  مييارس م 
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حي  وايجرح وايت ديل وايتيري  وايقراءة و كيذاع وايملاي ية وايتقيييمع حتيب يكتسيب م كية وال وايتص

 يكون ذي  إال رفي مدة طوي ة.

 قاا:

،،،،مْيرُ  -7  َفَحْي،،،،ُ  َج،،،،اَء الِفْع،،،،ُل والضَّ

 

 لِواِح،،،،،،،َد َوَم،،،،،،،ْن َل،،،،،،،ُه َمْس،،،،،،،ُتْورُ  

،ْيِ  َم،ا -8   َك، )َقاَل( أْو َأْطَلْقُت َلْف،َ  الهَّ

 

،،،،،َلِح ُمْبَهَم،،،،،اُأِرْي،،،،،ُد إَلَّ     اْب،،،،،َن الصَّ

ا)لو   م  به   ع يجوز  ذا ويجوز  ذا.(م 

يالحإذا لراد لن ي   :يقوا من اصلالح  يف  ذه األيفية  لن ييأيت بايف يلع ايف يل  :شير إييب قيوا ابين ايص 

 ديأتيدا م ال:  (قاا ايشيخ)صرح يقوا: ع لو ي  (قاا: )د إيب ضمير ي واحدع م لسد  ايم  

: ب ييييان   يييياا  ق  يييير   و   ايد ظ 
ييييان   يييييي بإم   

 

ييييير    ك  يييييد  ذ  يييييل  ق  ي ن  ك  يييييم  س 
ييييي   ق   لن  ي 

ح ب  دا  و قااي)صر   .ؒ شير إيب لن  ذا ايقوا قوا ابن ايصالح ي  ( و  

ا  و يريد لن يقوا لنا ل   ميز بين كالمي وكالم ابن ايصالح هبذا األد وبع بأن آيت بايف ل واي يمير فإذ 

ع قاا ايشيخ لو نحو  ذا فياع م لن ايمقصيود بايشييخ (ايشيخ)يف األيفية  ط ق يفظ ايشيخع فإذا وجد لو ل  

 ب.اي     ت  ؒ ابن ايصالح 

 َوإِْن َيُك،،ْن َلْثنَ،،ْيِن َنْح،،ُو )اْلَتَ َم،،ا( -9

 

 َفُمْس،،،،،،ِلمب َم،،،،،،َع الُبَخ،،،،،،اِريِّ ُهَم،،،،،،ا 

اع صاحبي ايصحي  رحمهما اهللإذا وجد  اي مير ي ود إيب اثدينع فأعدي ب  ايبيار  وم     .س م 

 لعدي هبذه األيف؛ ليف اي مير االثدين ايبيار  ومس م ونحو ذي . (اْلَتَ َما)فإذا وجد  

 فهدا  ذا من عادة ايمصدفين لهنم يبيدون اصلالحهم يف مقدمة ايكتاب.

 رع فقاا:ي  س  سهل ي  اي   بع وي     لن ييسر ي  ايص   ه  ع ويبين لن  يسأي  يف جميا لمور  ۵ثم يدعوا اهلل 

َه،،،،اَواهَّللَ  -10   أرُج،،،،ْو يف ُأُم،،،،ْوِري ُكلِّ

 

 ُمْعَتَص،،،،،،َمم يف َص،،،،،،ْعبَِها َوَس،،،،،،ْهِلَها 

ا ع ي  وحده (معتصًماقوي : )   .▐: ل  م تمد 

 .(يف َصْعبَِها َوَسْهِلَهاوقوي : )
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ع (اهلل لرجيو)وال  ايبدعيةع وإنميا ع يب ايتوحييدع دتالحظون ايداظمون ايقدماء ما عدد م ايتوي دي 

ا ع ي   ▐ ال يسأا إال اهلل كيل عسييرع ويهيون يي  يسير لن ي  دبحان  وت ايب يف جميا لمورهع م تمد 

 ص ب. ع ي  كل



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

26 

ا : الس،،ؤال يف نقييد األدييانيد واألشييياص  دييواء  اييييوم  ييل ع ييم ايجييرح وايت ييديل مييا زاا موجييود 

 وايميايفين؟

ألن  يذا  عايجيرح وايت يديل -إن شاء اهلل-نرتك اإلجابة ع ب  ذا ايسؤاا يف وقت يما يأتيدا : الجواب

ح ايفرصة يف ايدرس ايقادم لجبدياع وإال دييأتيدا مبحيت ايجير  ددحت ايكالم يحتاج إيب تفصيل ك يرع فإن 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-وايت ديل يف موض   

 رير لو لواصل؟ع حوايي ثالثمائة بيتع فهل ل  «ليفية ايسيوطي»كدت قد بدل  يف حفظ ايسؤاا: 

واصلع واصلع واصلع وإن رليت لن تحفظ ب ض األبييا ع ثالثمائية لخيرى  عا ي نقو عال: الجواب

جييد؛ ألن ليفيية  «ليفيية ايسييوطي»من ليفية اي راقي ال بيأس؛ ألن ايجميا مين ايرتجيي ع وييو واصي ت يف 

 ايسيوطي اختصار أليفية اي راقي ما شيء من ايزوائد. 

ن : السؤال عاة ايقرون األخيرة ببيان لخلاء ايد   يف ♀عن ددة ردوا اهلل  ذب ل يقاا يف م 

ياصيم   يؤالء لميام لاين ايذ  قاي  ي : لال تيشب لن ي  حوايرد ع يهم ما قيل يف نقد ايرواةع كماا قاا ايق

 ؟-تبارك وت ايب-اهلل 

ا نف  ايسؤاا ايسابق فيما يت  ق بايجرح وايت  يل.ايجواب:   لي  

ا ايبيقونية : لنا دردت : السؤال  يف ايك يةع فهل يي االدتمرار يف  ذا ايدرس؟ودردت ب   

يي عن ييم ادييتمر: الج،،واب لن نأخييذ  ييذا ايمييتن  -إن شيياء اهلل- ت األصييواع ونحيين نحيياوا ألنيي  لص 

ا سه  ب بارا  ميسرة وم    .-إن شاء اهلل- ةع وال نليل ك ير 

ايجيرح وايت يديل ن ود إيب ق ية ايجرح وايت ديلع ايجرح وايت ديل يا إخوةع لنا ال لدتليا لن لقوا 

ا إيب وقتدا  ذا وال لدتليا لن لقوا ان ايجرح وايت ديل انق ب مدذ قرون طوي يةع  يذا فيي  ع ما زاا مستمر 

تفصيل؛ ألن اينيبة األصل فيها لهنا محرمةع اينيبة األصل فيها لهنا محرمة بدو ايكتاب وايسيدةع كميا قياا 

ابب َرِحيمب َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْح ﴿ؒت ايب:   .[12]ايحجرا :ؒ﴾َؒم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َواتَُّقوا اهَّللَ إِنَّ اهَّللَ َتوَّ

 شدياع لن ايذ  ينتاب إخوان ع كايذ  يأكل يحمهيم و يم ميوتبع فهيذا وصيف   وصفها بوصف  ي دي 

 بيِّن خلر اينيبة.شديا ي  
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ع فأ  مسي م ييذكر لخياه بميا يكيره فهيذه ريبيةع «رهكٍ أخاٍ بما يَ ذكرُ »كما ورد يف ايحديت:  :واينيبة

ا وفكيف إذا كان  ذا األخ   ع فهذا األمر ال ش  لن  عظيم.داعية  عايم 

يف  صياي  وايم  يكن اإلدالم في  ق ية ايم   ن  يي  دع إذا كانيت ايمصي حة تقت يي بييان حياا شييو م  اد 

ن ما عدده بقدر ما ي زم ع لو شيو وقا يف مدكيرع وإروائ  ي داسع فهدا ي بي ن حاي ع ويبي   ه  إفساد   بسبب ك رة  

 : ما باا لقوامع فهذا لويب.♀ويشي   بين ايداسع إذا لمكن لن يست مل لد ون ايدبي 

اآلن ايدياس بيين إفيرا  اإلشيكاا ألن  عوإذا يم يمكن لن يحذر ايداس مد  إال ببييان حايي  دون مباينية

ع ويسكت عد . ن يرى شيو يدشر باطال   وتفريطع م 

ي  ن يرى شيو يقا يف ذية في  د ا ويهويهيا ويزييد فيهياع فاإلنصيا   يو ايس  يبيل ايح  وم  نع و يو س 

 ايسبيل ايودط لن  إذا ا ضل رر  يبيان عيبع لو بيان خ ل فاي رورة تقدر بقدر ا.

فال يجوز ي  لن تتجاوز حد بيان ذي  اييلأع وال يجوز ي  لي ا لن تبدي  ذا ايير ع ب لشياء بنتي   

 يذه إجابية ع [6]ايحجيرا :ؒ﴾ؒإِْن َج،اَءُكْم َفاِس، ب بِنََب،فَ َفَتَبيَّنُ،وا﴿ؒ: -ت يايب-م تتحقق مدهاع و دا يأيت قويي  ي

 مجم ة.

ا  داك كالم إجمايي ال يدبني يدا م اشر ط بة اي  م ايمبتدئين لن يكون بدايية لمرنياع وبدايية ط بديا  لي  

إذا ع ديا تتبيا مياذا قياا فيالن يف فيالنع ومياذا قياا فيالن يف فيالن م  ي دي ي   م يف االنشناا بايقيل وايقااع 

اج رليت طايب اي  م  ذا  م  وجهدهع فاع م ان  ال يصدق؛ ألن اي  م يا إخوان يحتاج إييب تركييزع ويحتي

ع وماذا قاا فيالنع ومياذا رد ع يي  فإذا كان ج  ت  م  نقل كالم فالن عإيب بذا جهدع ويحتاج إيب تفرغ

ع وإنما  يو   يي  نصيحة  وصار كالم  ع وقت ع وضي ت نفس ع وربما وق ت يف ايمحذور فالنع ضي ت

يع و يذه لميور ق بيية ك ع يب ايباطيلع ومين بياب ايتشيفِّ قع وريير   اييع ومن باب لن  ع ب ايح  من باب ايت  

مين ل يل : م يف عير  مسي مع إال و يو لوال  حيذر مدهياع ولال ييتك   دقيقة ايحسادييةع فيدبنيي يإلنسيان لن ي  

 اي  م.

 يف ذي .ت جئ  :  داك ضرورة وثانًيا

 : عجز عن لداء ايدصيحة مباشرة.وثالُثا
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 ال يستليا لن يصل إييب  يذا وييشيب لن ي يل ألن  م ال   عإيب لن يقوا  ذا ايكالم : لن  م لر  ورابًعا

ا شيء من ايموازنية بيين  يذا ايرجيلع  عقايةع و ذا ايقوااس بسبب  ذه ايم  ايد   ل  ميا مقيدار خليأه ما اي  

 بايدسبة إيب ما عدده من ايف لع وما عدده من ايمكانة واي  م.

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َأق َسهُم ع  َحِدْيِث: ع صحيح

،،ْأنِ  - 11 ،،نَنْ  َوَأْه،،ُل َه،،َذا الهَّ ،،ُموا السُّ     َقسَّ

 

 إل،،،،ى َص،،،،ِحْيَل َوَض،،،،ِعْيَ  َوَحَس،،،،نْ  

ُل اْلُمتَِّص،،،،،،ُل اإلْس،،،،،،نَادِ  - 12   َف،،،،،،األَوَّ

 

،،،،،،،ْدَل َض،،،،،،،ابِِط اْلُف،،،،،،،َؤادِ   َْ  بِنَْق،،،،،،،ِل 

 ُث،،،،،،،مَّ َص،،،،،،،َلََا وَس،،،،،،،َلَا َدائِ،،،،،،،مِ  -3 

 

 ْل،،،،،ى َنبِ،،،،،يِّ الَخْي،،،،،رِ ِذي الَم،،،،،َراِحمِ  

،،،ْن ِمْثِل،،،ِه ِم،،،ْن َغْي،،،رِ َم،،،ا ُش،،،ُذوْ  - 13   ذِ َْ

 

 

 

،،،،،،،،،،،َ  َقاِدَح،،،،،،،،،،،َ  َفُت،،،،،،،،،،،ْوِذي لَّ ِْ  َو

،،ِعيِ  َقَص،،ُدوا  - 14  ،،ِحْيِل َوالضَّ  َوبالصَّ

     

 َواْلُمْعَتَم،،،،،،ُد  ،يف َظ،،،،،،اِهرَ َلَ اْلَقْ ،،،،،،عَ  

 

 

ل،،ى َس،،نَْد  - 15 َْ ،،ْن ُحْكِمنَ،،ا  َْ  إْمَس،،اُكنَا 

     

 بَِأن،،،،،،،ُه َأَص،،،،،،،لُّ ُمْ َلق،،،،،،،م، َوَق،،،،،،،ْد  

 

 

  ب،،،ِه َق،،،ْواب َفِقْي،،،َل َمالِ،،،ُك  َخ،،،اَ   - 16

    

َع بَِم،،،،،،ا َرَواُه النَّاِس،،،،،،ُك  
،،،،،،ْن َن،،،،،،افِ َْ 

 

 

نْ،،ُه ُيْس،،نُِد  - 17 َْ  َم،،ْوَلَُه َواْخَت،،ْر َحْي،،ُ  

    

نْ،،،،،هُ   َْ ِعيُّ ُقْل،،،،،ُت: و
،،،،،افِ  َأْحَم،،،،،ُد  الهَّ

 

 

ْهرِي - 18  َوَج،،،،َ َا اْب،،،،ُن حنب،،،،َل ب،،،،ال ُّ

     

،،،،ْن أبي،،،،ِه الَب،،،،رِّ   َْ ،،،،ْن َس،،،،الَِم َأْي:  َْ 

 

 

 

،،،ْن َأبِ،،،هْ َوِقْي،،،َل: َزْي،،،ُن الَعا - 19 َْ  بِ،،،ِدْيَن 

  

    

نْ،،،ُه بِ،،،هْ   َْ ِه َواْب،،،ُن ِش،،،َهاَب  ،،،ْن َج،،،دِّ َْ 

 

 

،،،ْلَماين - 20 ،،،ِن السَّ َْ  َأْو َف،،،اْبُن ِس،،،ْيرْيَن 

    

،،،،انِ   ،،،،ْن ذي الهَّ َْ َم،،،،ُذ  ْْ نْ،،،،ُه أِو األ َْ 

 

 

ْلَقَم،،هْ  - 21 َْ ،،ِن اْب،،ِن َق،،ْيَس  َْ  النََّخِع،،ْي 

     

َم،،،هْ   مَّ َْ ،،،ِن اْب،،،ِن َمْس،،،ُعْوَد َوُل،،،ْم َم،،،ْن  َْ 

 

 

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل:

يف بييان لنيواع ع يوم ايحيديت وذكير تحيت  يذا اي ديوان لو تحيت  يذا ايفصيل  ؒ شرع ايداظم 

يدقسيم إييب ثالثية لقسيام  (و م ل يل ايحيديت)ن يدا لن ايحديت عدد ل    عدوان ا و و لقسام ايحديتع وبي  

 فقاا:

ْأنِ )  ل  ل ل ايحديت. (عَوَأْهُل َهَذا الهَّ

 كل ع م و م ايذين يسأيون عد  كما قيل:ول ل 

اج  لدرى ب  ولع يم بي  وبمسيائ   وبق ياياه وبياير   م  ول ل كل ع م  (ع أا عن كل ع م ل   إنما يس)

ي (جائ،باء بالعَ به َج  نْ م يف غير مَ تكلَّ  نْ مَ ) ف ذي  عك  ما تقدم قايوا: عفي  ياي    ذ  وإذا ل خ  ي   كيان     ل   ي ن  م ع 

 اد.د    ايس  ه  د  ب ايم     واب وع  ق ايص  ي  ر  ب ايل     ع   ذ  اآلخ      ي  ذ  
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ي -و يم ل يل ايحيديت-فأ ل  ذا اي  م ول ل  ذا ايشأن   موا ايحيديت إييب ثالثية لقسيامع و يذا قس 

ي ي ت مين حييت  ي  د  ايتقسيم يددرج تحيت لقسيام ايح  ي حة  ايص  ألن ايتقادييم ي دظير فيهيا باعتبيارا   عف     واي  

 عديدة:  باعتبارا   ع عديدةع ايتقاديم تتدو  

 حة واي  ف تدقسم إيب ثالثة لقسام دتأتيدا.ايص   فمن حيت  

 قسمين ديأتيان موض هما إن شاء اهلل. رق تدقسم إيبايل   ك رة   ومن حيت  

ا ديأيت.  ومن حيت ايشذوذ وايميايفة لي  

ا ايتقاديم تتدو      يذه األقسيام اي الثية  يو دا االعتبار ايذ  تحته   مم ي ع ف  ع بحسب االعتبار ايذ  ت  فإذ 

يي باعتبييار ايصييحة   لمييا باعتبييارا  لخييرى ع حة واي يي ف تدقسييم إيييب ثالثيية لقسييام فع فباعتبييار ايصييواي  

 فبحسبها.

 :ؒ اي راقي ايحافظ يقوا ايداظم  

،نَنْ  - 11 ُموا السُّ ْأِن َقسَّ     َوَأْهُل َهَذا الهَّ

 

 إل،،،،ى َص،،،،ِحْيَل َوَض،،،،ِعْيَ  َوَحَس،،،،نْ  

ا األقسا   م ايرئيسية من حيت ايصحة واي  ف ثالثة:فإذ 

 .  والحدي  الضعي  ،والحدي  الحسن ،الحدي  الصحيل

ا مييا تظ ييم ايديياس  وإال  عاألنييواعوتظ ييم وإنمييا لخيير  ايحييديت ايحسيين ميين لجييل ايقافيييةع ايقافييية ك ييير 

 عن ايحديت اي  يف. تبة  ايحديت ايحسن مقدم  يف اير  

توجييد يف كييالم شيي بة بيين  عدييذ ايقييديمودة يف كييالم ل ييل اي  ييم م  و ييذا ايتقسيييم لو  ييذه األنييواع موجيي

يكيين  عويف كييالم يحيييب بيين ديي يد وايقلييان ورييير م ميين ل ييل اي  ييم عايحجيياج ويف كييالم اإلمييام ماييي 

ا و و اي المية اي نيو ع ايم  ع ب نو   ن  دصيو هبذه اي بارة لوا م  ايت   ثع ايكبيير اييليابي حيدِّ ايتقسيم نص 

ياع   »  قياا: يسدن لبي داود فإن   ايذ   و شرح   «معالم السنن»ب  كتا قدمة  يف م   ؒ  ا لن ايحيديت عديد و  م 

ع ل  عك  (سقيم)بقوي :  (الضعي )عر عن ع «إيب صحي  وحسن ودقيم ل    يدقسم إيب ثالثة لقسام:

 ايصحي  ايسقيم.

 .«دد  نق ت صل ددده وع   و ايذ  ات  »وبين لن ايصحي  قاا: 

ا عر    سن ديأتيدا يف موض   ال نليل  دا.  ايحولي  
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- «م يايم ايسيدن»اييليابي يف مقدمية كتابي   مينلن ايداظم لو ابين ايصيالح لخيذ  يذه اي بيارة  مَ هِ المُ 

ا. -رحمهم اهلل  جمي  

 تبة لال و و ايحديت ايصحي .ها ولعال ا ر  فبدل بأج ِّ  عيف بيان  ذه األنواع ؒ ثم شرع ايداظم 

يك مية صيحي  ل   :لغةوعحلديث ع صحيح من حيث ع   ايصياد وايحياء  :  كميا يقيوا ابين فيارسذ  خ 

ييدا ع يب االديتواء واييراءة مين  ص  لصيل  ي دي ايمر ع وع ب االدتواء وايراءة من اي يب  يدا   لصل  

ع ايصيحي ع ل  ايجميل ايسي يم «ليْ حِ ى َص لَ َْ   ب رِ مْ مُ  وردنَّ  يُ ََل »يذي  جاء يف ايحديت  عاي يب وايمر 

ر ايشيو لال ييدخل جمايي  ايمري ية ع يب ايجمياا ايصيحيحة خشيية لن يظين لن  يذه م  أ  من ايمر ع ف  

 اي دوى تدتقل بدفسها ال بقدر من اهلل ت ايب.

 مستوية. لر    :ل  ؛صحص  وصحصحان وصحصاح لر    :أيًضا من ناحي  اَلستواء يقولون

ا ايصحي  مأخوذ    .تواءوإما من االد عب وايمر ي  إما من ايراءة من اي    فإذ 

ن ايم دب االصلالحي من خيالا كيالم ايحيافظ اي راقيي بيِّ ا ايم دب اي نو  ن  ب د لن بيد  يقوا ايحافظ 

 ونظم  يهذه األيفية ايمباركة يقوا:

ذذذذذذذذذذذذذ     ْ ذذذذذذذذذذذذذَ   م  - 12  فَذذذذذذذذذذذذ َت  ل   ْ   ت يم
 

،،،،،،،ْدَل َض،،،،،،،ابِِط اْلُف،،،،،،،َؤادِ   َْ  بِنَْق،،،،،،،ِل 

 ىف خمسة شرو :ذكر يدا لن ايحديت ايصحي   و ايذ  ادتوي      

: ل  ايديوع األوا لو ايقسيم األوا مين لقسيام ايحيديت و يو ايحيديت ايصيحي   يو (ف،األولقاا: ) 

ي لن   :ل  ؛ع وم ديب ايمتصيل اإلديداد(الحدي  المتصل اإلس،ناد)  يف ايس 
ا دد كيل راو  يم  مين شييي  ذيي  د 

إيب ايميتن لو حكايية  ةايلريق ايموص  ولن     راد ب  دا يف ايدرس ايماضي بيان ايم     واإلدداد دبق م   عايمرو 

 طريق ايمتن.

 في  د  ف
ا اإلدداد ايذ  يكون كل راو  ب سيم   يذا ايحيديت وييي  بيدهميا واديلة  يذا ي      من شيي   ا  م  إذ 

صلع وديأتيدا لم  ة ك يرة ب د ق يل ما نحتاج اآلن إيب ايتم ييل دييأتيدا لك ير مين خمسية لم  ية كيل ت  إدداد م  

 وا عن مشاييهم بدون وادلة.ايرواة فيها رو

ْدلَ ) ثم قاا: َْ    .(بِنَْقِل 
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: لن يكييون ايييراو  عييدال  وايييراو  اي ييدا  ييو ايييراو  اي داييية اله،،را الث،،اين م،،ن ش،،روا الص،،حيل

 يي ايصيفة ايتيي تحميل  لك، المَ قيوى وايميروءةع الزمية ايت  تحميل ع يب م   واي داية كما  يو مشيهور م كية  

 مالزمة ايتقوى وايمروءة 

  ر  ايشيو بارتكاب كبيرة وال اإلصرار ع ب صنيرة.ال ي  : لوىوالتق

 ي بمحادن األخالق وجميل اي ادا .صاحبها ع ب ايتح ِّ  تحمل   : فصفة  وأما المروءا

 يجتدب األخالق ايسيئة واي ادا  ايمستقبحة. عويجتدب عك  ذي 

فييالن  :ب ايف ييل يقويييونمييا يسييت مل إال بم ديييق يييل ي دييي ر ادييم ايمييروءة اآلن يف عصييرنا  ييذا تني يي

بدا مصيل   ايميروءة بمصيل   ايرجوييةع صاحب ميروءة ل  صياحب ف يل ل  صيحاب إحسيانع اديت  

ام بايواجبيا  وتيرك ي يةع فهي فوق ق ية ايق  ب  فالن صاحب رجوية ل  صاحب شهامة وصاحب لخالق طيِّ 

 ما .حر  ايم  

ا اي دا كما ق دا رو  اي داية اييمسية ايم روفية و يي ال ذكر شمكن لن ن  ف وي  ص  من كان هبذا ايو   :إذ 

ا من لدباب ايفسق وخوارم ايمروءة. ا عاقال  دايم  ا باين   يكون ايشيو عدال  إال إذا كان مس م 

ا ال يكون ايشيو عدال  إال إذا كيان م   عونحتاج  ذه األوصا  اييمسة يف ايمحرتزا  يا إذ  ا باين  سي م 

ا من لدباب ايف    وءة.سق وخوارم ايمرعاقال  دايم 

 : لن ي ر  ايشيو بارتكاب كبيرة لو اإلصرار ع ب صنيرة.وَ   هُ ْس والفِ 

  ر  بارتكاهبا ويجتدب ارتكاب لو اإلصرار ع ب ايصنائر.: ق دا لن يجتدب ايكبائر وال ي  ىقوَ التَّ 

ا يشرت  في  شر  آخر  ضابل ا واي بط عدد ايمحدثين نوعان: : لن يكون ب د لن يكون عدال  لي  

 وضبط كتاب.  عضبط صدر

: ي دون ب  لن يحفظ ايراز  حدي   من حين دم   من شيي  بحيت يمكدي  ادتح ياره درع صَّ ضبُط

بحفيظ )ويذي  ديمي  عألن ايق ب يكون يف ايصدر وايحفظ يكون يف ايق ب عمتب شاءع فهذا حفظ ايصدر

ث بي  ويستح يره حيدِّ مكدي  لن ي  ي   بحييت      حدث بايحديت فيحفظ  ويستقر يف ق ب ييسما ايشيخ ي   (ايصدر

 ب د ذي  متب شاء.
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 ع لن د يا في  من شيي  إييب حيين روايتي  م  م  و و لن يصون كتاب  من حين د   ؛كتاب : ضبط  النو  الثاين

 يصون كتاب  من ايتنيير واإلصالح في  من حين دما في  من شيي  إيب حين روايت  مد .

 ل   ذا ايلايب ال يي و من بين لمرين:

 حفظ صدر ع وإما لن  يحفظ حفظ كتاب ويمكن لن ي جما بيدهما. إما لن  يحفظ 

لمييا حفييظ ايكتيياب: فهييو لنيي  يكييون يف مج يي  ايسييماع ميين ايشيييخع فيسييما ايشيييخ يحييدثع فيكتييب 

 األحاديت ايتي دم ها من ايشيخ.

 ؟ال عنتهت مهمته اكلع

اييرواة يميا لخ يوا هبيذا  الع البد لن يصون  ذا ايكتاب ويحفظ  من لن تمتد إيي  يد ايتنيير؛ ألن ب ض

بم دب لن  عديده كتابي   ء ي بوراق دوبت  فالن من ايرواة ا :ايشر  ض  فت لحادي هم هبذا ايسببع فيقاا م ال  

ايكتياب ي ديي اقع حيافظ ع يي  فجياء اييور    ميا كيان ي  يكد   عستما من شيي  وكتب  عن شيي  وضبل يايذ  

ا     عيي  مد ايذ  يكتب عدده وصار ي بت ب  ويزيد في  ما  ألني  ييم يصين كتابي   عا ما عدده ضبط كتابد  فإذ 

 من لن تمتد إيي  يد ايتنيير.

ا انتهيدا لن اي بط نوعان: ضبط    .  اب  كت   وضبط   صدر   إذ 

  ذه ايشرو  اي الثة شرو  وجودية يشرت  لن توجد يف ايحديت:

 .لن يكون متصل ايسدد -1

 .ولن يكون ايراو  عدال   -2

 .ايراو  ضابل اولن يكون  -3

 :بقي حمترزعت اله ع شروط ع وجودية

 عن لنواع ايحديت ايتي وقا فيها انقلاع و ي خمسة لنواع: (متصل اإلسناد: )احرتز بقوي 

يييوايحييديت ايم   عوايحييديت ايم  يييل عوايحييديت ايمدقليييا عايحييديت ايمرديييل وايحيييديت  عق   

 ايمدي .

إن شياء -ديتأتيدا  ةع ما  ي  يذه األنيواع اييمسية؟رز باشرتا  االتصاا عن  ذه األنواع اييمساحت  ف

 يكن باختصار دريا: عليل ايكالم فيهايف لماكدها فال ن   -اهلل
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ا بيين ايتياب ي ورديوا اهلل ♀: رواية ايتاب ي عين ايدبيي المرسل  دياك  ♀؛ فيإذ 

 دقط يوجد راو  رير مذكور يف ايسدد وربدا رواة.

 قَ نْ المُ 
ا  ذا إدداد رير متصل عما دقط يف لثداء ددده راو   :ع ِ ا.ف عفإذ    ذي  ال يكون ايحديت صحيح 

ا. ع: ايسقط في  م اعف دقط راويان فأك ر ع ب ايتواييلَض عْ المُ  ا  ذه ايحديت ال يكون صحيح   فإذ 

ا  يذا ايحيديت اييذ  ديقط مين لوا إديداده راو  فيأك ر  ع: دقط من بداية ايسيدد راو  فيأك ر علَّ المُ  فيإذ 

ا حتب نقف ع ب  ذا ايراو  ايساقط (المعل ي)ويسمب ب ألن يف ايناييب ايم  قيا  إنميا  عال يكون صحيح 

اا م  ه  د  يكون اإلدقا  م   حكم ع يي  ع يب ايسيبب فيي   ف  ق  يف لماكدها فإذا و   -إن شاء اهلل- ألدباب دتأيت ت مد 

ا.  كما  و حاي  ولما إذا يم يوقف ع ب اإلدداد فيكون ض يف 

قط ايراو  ايمدي   بيد  وبين شيي  وييو م االتصيااع فهيذا اإلديداد اييذ  س: فهو لن ي  وأما المدَلس

ا يما ع م من االتصاا.  في  ايتديي  وفي  اإلدقا  ال يكون صحيح 

 اي دا ن ر  ايمحرتزا :  لما اشرتا  اي داية فمن خالا شرو 

 : ما توافر في  خمسة شرو :قلنا العدل

ا احرتز ايمس م عنلن يكون م   ا: فإذ   ايكافر. س م 

 ف. ك   ألن  رير م   عنير ايصبي: احرتز بايباي  عن ايص  أن يكون بالًغا

َْ نَ وقولُ   ب   ز  ر  : احت  اقًَل ا 
 ن.و  د  ج  عن ايم     

 ق: احرتز ب  عن ايفادق.س  دباب ايف  ايم من ل  د   :وبقولنا

مت مروءت .من خوارا المروءا مْ الِ وبقولنا َس  ر   : احرتز ب  عن من خ 

إشكاا إال يف ق ية خوارم ايمروءة ك ير مين ايليالب يستفسير فيهياع ل  يقيوا إذا كيان ربما ال يكون 

ا من لدباب ايف   ا عاقال  دايم  ا باين  خوارم ايمروءة مت  ق ي دي  ق يماذا يم ال نقبل حدي  ؟س  ايشيو مس م 

وطايب اي  م البيد  اي  مع اي ايمحق  فهذا ايشر  دبب  رعاية  لمر  نفذع فهذا جمي ة بأخالق عايية وعادا  

ا عن رير  لن يكون م   يف  برفييا األخيالق ووجيود  يذه ايرِّ  ه  تميز  ق ويف ايتح يي باي يادا  ايجمي ية   ية يف ايي    

ة ولني  لثير  فيي  خذ  ذا اي  م بقو  ولن  قد ل   ع ذا ايشيو قد لثر  في   ذا اي  م  ذا دييل ع ب لن   عومالزمتها
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تحمل عد  ول ل ألن يروى عد ع ويذي  اشرت  ل يل اي  يم  يذا ايشير ع ي  ب بأخالق ع فهو ل ل ألن وتح   

 ة فم ت يف اشرتا  عدم ايفسق.لما األمور ايشرعي   عوك ير من لمور ايمروءة مت  قة باألعرا  واي ادا 

لن ضيبل  وصيل  :و دا ب  هم يقوا: يشرت  يف راو  ايحديت ايصحي  لن يكون تام اي بط بم دب

يا احيرتزوا بيذي  عين ايحيديت ايحسين كميا مين ايكمياا وايرِّ  شييء  ي دي إيب حد  ف ية وييي  ضيبل ا عادي 

 ديأتيدا يف موض   إن شاء اهلل.

 بط عن ايحديت ايحسن ايذ  خف ضبل .رز بتمام اي   فاحت  

   ما احتماا صواب .ئ و ايراو  ايذ  ادتوى احتماي  خل: واوي سيء الحف وْن الرَّ 

   عن احتماا صواب  زيادة  كبيرة.ئ و ايذ  زاد احتماا خل: واوي فاحذ الغلطوْن الرَّ 

فهيؤالء ع كبيير عين حفيظ ايحيديت وعين اإلتقيان ا   يوذ ه  : و و اييذ  عديد  اوي شديد الغفل وْن الرَّ 

ا عاختييل ضييبلهم وديييأتيدا إن شيياء اهلل ايكييالم ع ييب  ييذه ايمراتييب يف  عف ييذي  ال يكييون حييدي هم صييحيح 

بل من ايرواة ومن ي رد.مواض ها من ايكالم ع ب ايجر    ح وايت ديل ومن ي ق 

 :وباشتراا العدال  والضبط مًعا خرجت ثَلث  أنوا 

حييديت ايييراو  مجهييوا اي ييين وحييديت ايييراو  مجهييوا ايحيياا وحييديت ايييراو  ايمييبهم؛ ألن  

 ايمجهويين ايسابقين ال ي رفانع فكيف ن ر  عدايتهما وضبلهما؟!.

ب سيم  ع فهيذا ي  (عين رجيل)لو  (حيدثدي رجيل: )نجيد يف اإلديداد عبهم  و ايراو  ايذ  ييم يسيموايم  

 مع فكيف ن ر  عدايت  وضبل  حتب نحكم بصحة حدي  ؟!.به  ايم  

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ِ ْ  م  - 13 ذذذذذْ  َْذذذذذْ م َمذذذذذ    ذذذذذ َِْمذذذذذهم مم  َْسذذذذذْ  مم
 

 

 

َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   فَذتذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْو م  َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    َ  م  َ ْسم
تصال  بدقل اي دا اي يابط ويف كيل اإلديداد البيد كون م  دبق م دا لن  يشرت  يف اإلدداد ايصحي  لن ي 

 ضابط عن عدا ضابط. ابط عن عدا  عدا  لن يكون 

يثين ادت م وا ك مة تدا ع ب اي يدا اي يابط و يي ك مية ث  حدِّ وعدد ايم   ةع ثقية تحميل م ديب اي يدا ق 

ا يشرت  يف اإلددا عاي ابط قة عن ثقة عن ض يف عين  و كان م ال  ثفد لن يكون عن ثقة عن ثقة عن ثقة فإذ 

ييست اي رة ثقة عن ثقية عين ضي يف عين  عقا  يف اإلدداد الاي    يك رة   عثقة ال اعتداد بصحة  ذا ايحديت
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ل  ثقة عين ثقية )س سل  باي قا ع ف ذي  قاا عن م   : إيب آخره م      ي  اي رة لن يكون اإلدداد من لو   عثقة ال

  ذه ايشرو  ايوجودية.ع عن ثقة و كذا

 وْدا العل  القادح . ،ْدا الهذوذعدم وجود ما و ما: ي شرت   :قي شرطان عدميانب

يكين  يذا  عوديأيت تفصيل ك ير يف موض   إن شياء اهلل ع د  او  يمن  و لويب م  اير   يايفة  : م  الهذوذ هو

 او  يمن  و لويب مد .اير   يايفة   اريف ي حديت ايشاذ م  لحد لشهر ايت  

يايفة ويقا فيهما ايم   ألن ك يهما يقا   عوايحديت ايمدكر ع: ايحديت ايشاذوْانويخرج بهذا الهرا ن

 د رير ايمقبوا.فيهما ايتفر  

 قادحة.   ال  ب  ة  : لال يكون ايحديت م  ْس امِ ا الَخ رْ الهَّ 

ايبصيير نظير يف  يذا  دايداقيي ديي ايحيديت اييذ  وقيف فيي  ع يب ع ية قادحيةع  يو : وعحلديث عمل ال 

يكيين مدهييا ميي ال  لن يكييون ايحييديت  عديييأتيدا بيييان لنييواع اي  ييل عفييي  تقييدح   ن فييي  ع يية  ل ايحييديتع فوجييد  

يم   ي لرب اع لن يقا فيي  ق   ي    بع لن ييدخل حيديت يف حيديتع لن يت يار  وقفي  ورف   ع لن    وايصيواب وقف 

كالم ع يهيا وديأيت إن شاء اهلل تفصيل اي عوايصواب إرداي ع  ذه من لنواع اي  ل    ولرداي      يت ار  وص   

 يف موض ها. 

 عولن يكيون راويي  عيدال   عتصيل اإلديداد: لن يكيون ايحيديت م  إًذا هذه هي شروا الحدي  الصحيل

ا عولن يكون ضابل ا . عولال يكون ايحديت شاذ   ولال يكون ايحديت م ال 

ي ني  درس ث  يإ :من خالا  ذه ايشرو  ومن خالا محرتزاهتا يو ضبلها اإلنسان نسيتليا لنديا نقيوا

بأصوا ث  ي  ذا اي  م مين خيالا ايت رييف ايصيحي  ومين خيالا محرتزاتي  إذا  مر  ي دي ع وم ايحديتع 

يا مين لوا  عدردها بايتفصيل يا مفهوم  ف ذي  ت ريف ايحديت ايصحي   ذا البيد لن يكيون م كيم محفوظ 

  ذه األنواع إيب هنايتها.

يا يم انيهيا ف  يي  لن ي  رس من يم يكن حافظ ا يهذه ايشرو  اي ذا ايد  ب د ويذي   راج هيا يمسة فا م 

ا يف األنواع اآلتية إن شاء اهلل ت ايبه  ألندا نحتاج   عوي بلها  .ا ك ير 

: 
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ديد  يذه ايق يية ايتصنير وايت  يف ال لت ر  يها ل  ع ب دبيل ايم اا م ال  تك م ل ل اي  م  دا ع 

يي ديي يشيرتطها ايفقهياءع ال قايوا إن  دياك شيروط ا عديد ايمحيدثين  ة  يذان مي ال  عيدم ايشيذوذ وعيدم اي   

ا نقتصر يف شرو  ايحديت ايصيحي  ع يب ثالثية شيرو ع  يذا ايكيالم  عايشرطان ال يشرتطهما ايفقهاء فإذ 

ايحيديت وم رفية ايمقبيوا وايميردود    ع ف  يم  مدا لن  كل ع م إنما يؤخذ عن ل ألندا قد   ععددنا رير مقبوا

ف يذي  ميا  عإنما يؤخذ عن ل يل ايحيديت ولئمتي  و يم اشيرتطوا  يذه ايشيرو  اييمسية يقبيوا ايحيديت

ل في  إال إذا جاء يف موض   من ايكالم ع ب ايحديت ايشاذ وايحيديت فصِّ وال ن   ع  يم ل  ذا ايكالمنت ر  

 ايم ل إن شاء اهلل ت ايب.

ع   يم  دياك شياء صيحي  وشياذ ريير صيحي وقيوا ب يض ل يل اي ع م ع ب ايحديت ايشاذحيدما نتك

ت يار  ايوصيل واإلردياا إن شياء اهلل ت يايب يف ذيي  ايموضيا ووحيدما نتك م ع يب ايزييادة زييادة فيهيا 

 نت ر  ي يال  بين ايمحدثين وبين األصوييين وايفقهاء يف م ل  ذه ايق ايا.

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ِ ذذذذذذومَ م َ َيذذذذذذ      - 14 ِم َ    َْ  َ اب ي ذذذذذذ م
     

 يف َظ،،،،،،اِهرَ َلَ اْلَقْ ،،،،،،َع، َواْلُمْعَتَم،،،،،،ُد  

 

 

ع  يذه مسيأية اآلن (َل الق ،ع)وبايصحي  واي  يف قصدوا يف ظيا ر ال ايقليا ايمسيأية تدتهيي عديد 

 جديدة.

سيأية و يي ب د لن فرغ من ت ريف بيان ايحديت ايصحي  وايشرو  ايتي يجيب اديتيفائها فيي  ذكير م

صيحي  لو  يذا ايحيديت إديداده  لنت ليها ايداظر لو اي ايم م ال  ايمتأخر حيدميا نجيده يقيوا:  يذا حيديت  

مكين لن يكيون فيي  ع ية لو ال وال ي   ع ل ي زم من ذيي  ايقليا واييقيين لن  يذا ايحيديت صيحي  عصحي 

لن  يذا ايحكيم إنميا  يو    ع يبفيدبِّي يمكن لن يكون في  ضي ف ييم يتبيدي   يذا اييذ  حكيم هبيذا ايحكيم؟

اقيدع بحسيب جتهد لو بحسب اجتهياد  يذا ايد  ة بحسب اجتهاد ايم  ولنا لقوا ب بارة لصويي   عبحسب ايظا ر

 اجتهاده تبين ي  لن  ذا ايحديت صحي .

قة مهما ب   مين اي قية اي ِّ  :ألنهم يقولون ربما يأيت ناقد لع م مد  ويتبين ي  ع ة يف ذي  ايحديت يماذا؟

ف يذي  قيد يكيون ظيا ر اإلديداد لن اييراو   عقةيلئ اي ِّ حتمل ع ي  ايدسيان واييلأع قد ي  فإن  ي   عطواي ب

ولن اإلدداد متصل؛ يكن يتبين ناقد آخر لن  ذا اإلديداد قيد لخليأ فيي   يذا اييراو ؛ ف يذي   ععدا ضابط

ا ب ع و ذه ايمسأية ديأتيدا ايك علن  ذا ايحكم بحسب ايظا ر :يقوا الم ع يهيا بتوديا حيين ويي  مقلوع 
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ايكالم إن شاء اهلل ع ب ماذا يفيد ايحديت ايصحي   ل يفييد اي  يم ايقل يي لو اي  يم ايدظير  لو ايظين لو 

يف موض هما ي    يف األدبوع ايقادم لو اييذ  ب يده إن  نيْ َح يْ حِ الصَّ ماذا دتأتيدا إن شاء اهلل ب د ايكالم ع ب 

 نكتفي هبذا ايقدر؛ ألهنا دتأتيدا بشكل لودا إن شاء اهلل ت ايب.شاء اهلل ت ايب؛ ف ذي  ما نليل عدده و

ا ب د مسائل ت رييف ايحيديت ايصيحي   يل ي يزم مين  يذا ايحكيم د      ذه ايمسأية األويبع ايمسأية ق  

بحسب ايظيا ر الحتمياا اييليأ وايدسييان  وإنما  ذا حكم   ع: ال ي زم ايقلايقول لك الناظم ايقلا لو ال؟

 ع ب اي قا .

:  ل يوجد لدانيد يمكن لن نحكم ع يهيا بيأن نقيوا  يذا اإلديداد لصي  األديانيدع ل  مسأل  الثاني ال

 فتك م ايداظم ع ب  ذا وقاا:  ل يوجد إدداد نقوا لن  ذا اإلدداد لص  إدداد  يف ايدنيا؟

 إْمَ ذذذ   َ   َْسذذذْ    ْا م َذذذ  َْسَذذذ  َ ذذذَ  ْ  - 15
      

 بَِأن،،،،،،،ُه َأَص،،،،،،،لُّ ُمْ َلق،،،،،،،م، َوَق،،،،،،،ْد  

 

 

 ن اإلدداد ايفالين  و لص  األدانيد يماذا؟إ : تمد لندا ال نقوالعلاك قاعدة قاا ي : ايقوا ايم  

 ألمرين:

رواةع فيال يمكين لن نجيد يف  ن مين عيدة  اإلدداد مكو   :راح و و لن يقويوننو  ع ي  ايش   :لاألمر األوَّ 

ع يب درجاهتيا يف كيل ا  ايقبيوا اي  ييا يف لا يف لع ب صفاهتاع ال نجد صفي     جميا ايرواة صفا  ايقبوا اي   

 إن  ذا اإلدداد  و لص  األدانيد. :ف ذي  ال نستليا لن نقوا علفراد اإلدداد

األمر لوض  من  ذاع و و لن ع يب فير  لن يوجيد يف كيل راو   -فيما يبدو يي-األمر ايذ  لقوي  لنا 

ود لع يب درجيا  اي يبط واي دايية يف من رواة اإلدداد لع ب درجيا  اي يبط واي داييةع ال ي يزم مين وجي

يف األديانيد  -إن شياء اهلل-ذي  ايراو  لن يكون لقوى من راو  آخر؛ ألن  قد يكون م   نفسهاع ثيم دييأتيدا 

 ايتي ديم ل هبا ايداظم.

إن  ذا اإلديداد لو  يذا اييراو  لتقين : مكن لن نقوالندا نجد لدانيد ك يرة مستوية ال ي   :معنى هؤَلءب 

ايز ير  لحفيظ مين محميد بين ديرينع لو ال يمكين لن  إن   :مكين لن نقيوااو  اآلخرع ال ي  اير   ولضبط من

اع لو ال ي   :نقوا ا لحفظ من دايم  رعية ايبييار  لحفيظ مين لبيي  :مكن لن نقيوا مي ال  إن ناف   اييراز  فهيم ز 

خيرى د لديانيد ل  جوت  ألن   عتقاربون يف ايدرجةع فمن لجل  ذا ال نستليا لن نحكم بأن  ذا اإلدداد لص م  

 .تساوي 
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يكين  عكمدا ع ب األدانيد بأهنا لصي  األديانيدما لن ايم تمد لن نمس  عن ح   :ؒ يقوا ايداظم 

ل  ب يض  «وق،د خ،ا  ب،ه ق،واب »جد  عديد م عبيارا  يف بييان لصي  األديانيد قياا: ب ض ل ل اي  م و  

يقيوا  ؒ ال  اإلميام ايبييار  اي  ماء نصوا ع ب لن اإلديداد ايفيالين  يو لصي  األديانيد مين ذيي  مي 

 لص  األدانيد ماي  عن نافا عن ابن عمر قاا ايداظم: 

َْذذذذذذذَ  َم  مذذذذذذذ    - 16  َخذذذذذذذ َق وذذذذذذذهم  َذذذذذذذذْو   َف م
     

َع بَِم،،،،،،ا َرَواُه النَّاِس،،،،،،ُك  
،،،،،،ْن َن،،،،،،افِ َْ 

 

 

صاحب ايصحي  يقوا لن لصي  األديانيد اإلميام مايي  بين لني   ؒ ايقائل  و اإلمام ايبيار  

يف ايحيديت  ايم رو  لحيد األئمية ايمتب يينع تيويف ديدة مائية وتسي ة وديب ين و يو إميام  اإلمام ايمشهور 

   وإمام يف جوانب اييير ايك يرة.ق  يف ايف   وإمام  

ياظ ايتياب ين وع مياء ايتياب ين ايكبيار تيويف ديدة مائية (نافع ْن) : نافا ميويب ابين عمير و يو لحيد حف 

 وعشرين  جرية.

 .¶ديده ابن عمرع عبد اهلل بن عمر  مويب نافا من  و؟ع )ْوَلَهُ مَ  بَِما َرَواُه النَّاِسُك )

 .¶فيقوا اإلمام ايبيار   ذا لص  األدانيد يجالية ماي  وجالية نافا وجالية ابن عمر 

يقوا: إذا نظرنا يف ايرواة عن ماي  نجد لن لجل  ايرواة عد   و اإلميام ايشياف يع فهيو إميام يف » يقوا:

ا ميا رواه اإلميام ايشياف ي عين اإلميام مايي ع عين يف ايف ايحديت وإمام   ا ف دقل لن لص  األديانيد إذ  ق ؛ فإذ 

ع «وعد  لحميد :ق ت  » وزاد ايحافظ اي راقي قاا: عنافاع عن ابن عمرع  ذا ايكالم قاي  لبو مدصور ايتميمي

ا لن نقوا يمشيهور عين اإلميام لن لص  األدانيد ما رواه اإلمام لحمد بن حدبل اإلمام ا :في زم ع ب ذي  إذ 

 ب،عْ  يِ ََل »ايشاف يع عن اإلمام ماي ع عن نافاع عن ابن عمر ومن األحاديت ايتي رويت هبذا ايسدد حديت: 

َْ كُ أحُد   .«هيْ ِخ ع أَ يْ ى بَ لَ م 

وديياق ايحييافظ اي راقييي يف شييرح  عولحاديييت ايدهييي عيين ايمدابييذة وايمالمسيية رويييت هبييذا اإلدييداد 

إيب اإلمام لحمد عن اإلمام ايشياف يع عين اإلميام مايي ع عين نيافاع عين داق إدداده  «ايتبصرة وايتذكرة»

َْ كُ أح،ُد  ب،عْ  يِ ََل »: ♀ابن عمير قيااع قياا رديوا اهلل   ودياقها بقيية ايحيديت. .«هْي،ِخ ع أَ ْي،ى بَ َل،م 

ا  ذا ايقوا األوا يف لص  األدانيد لن  ماي  عن نافاع عن ابن عمر وقاا ب  اإلمام ايبيار    .ؒ إذ 

 َ   وْذذذذذذذذذ     دذذذذذذذذذ   اب   ْ ذذذذذذذذذ م َ َجذذذذذذذذذ َ  - 18
      

،،،،ْن أبي،،،،ِه الَب،،،،رِّ   َْ ،،،،ْن َس،،،،الَِم َأْي:  َْ 
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يولما اإلمام لحمد فد     ير  اإلميام  ير  محميد بين شيهاب ايز  عدي  لن لصي  األديانيد ميا رواه ايز   ل  ق 

ع دايم بين عبيد اهلل بين عمير  ايمشهورع لحد حفاظ ايحديت ايكبار يف ددة مائة ولرب ة وعشرينع عن دايم 

 و و لحد ع ماء ايتاب ين وحفاظ ايحديت ايم روفين.

ع فيقوا اإلمام لحمد لص  األدانيد ما رواه ايز ر  عن دايم ¶عن لبي ع عن عبد اهلل بن عمر 

  ذا ايقوا اي اين. .¶عن لبي ع ل  عبد اهلل بن عمر 

 ايقوا اي ايت: 

،،ْن َأبِ،،هْ  - 19 َْ  َوِقْي،،َل: َزْي،،ُن الَعابِ،،ِدْيَن 

  

    

 ،، ِه َْ  ..........................ْن َج،،دِّ

 

 

لن  :ونقل عن لبي بكر بن لبي شيب  وايدسائي قيايوا عو ذا ايقوا قاا ب  عبد ايرزاق بن  مام ايصد اين

 لجم ين. ╚لص  األدانيد ما رواه زين اي ابدين و و ع ي ابن ايحسين بن ع ي بن لبي طايب 

وعين  ◙ع لبيوه ايحسيين بين ع يي (أبي،ه ْن) ╚ع ي بن ايحسين بن ع ي بن لبي طايب 

 ولرضاهع وقيل لن  ذا  و لص  األدانيد. ◙ و لمير ايمؤمدين ع ي بن لبي طايب  (هْن جدِّ )لبي  

 . ذا اإلدداد يروي  عن زين اي ابدين ابن شهاب ايز ر 

 
 
ا لص  األدانيد ايز ر  عن ع ي زين اي ابدين عن لبي  ايحسين عن ع ي  .◙فإذ 

نُْه بِهْ ): لو فابن ديرين بعاالقول الرَّ  َْ  عن زين اي ابدين. :ل (؛ َواْبُن ِشَهاَب 

ل  بإدداد زين اي ابدينع ل  برواية زين اي ابدين عن لبي  ايحسين عن جده ع ي بين لبيي طاييب )ب  ( 

شييير إيييب لن  ييذا اإلدييداد األحاديييت ايتييي تييروى بيي  عزيييزة ق ي يية بيييال  األدييانيد ؛ يكيين  دييا ل  ◙

 داك لحاديت عديدة.ايماضية فه

  ر  عن زين اي ابدين عن لبي  عن جده فاألحاديت ب  عزيزة ونادرة.لما إدداد ايز  

  ايقوا ايرابا:

،،ْلَماين - 20 ،،ِن السَّ َْ  َأْو َف،،اْبُن ِس،،ْيرْيَن 

    

،،،،انِ   ،،،،ْن ذي الهَّ َْ َم،،،،ُذ  ْْ نْ،،،،ُه أِو األ َْ 

 

 

يا ايكبيار عين  : ل  ايحديت اييذ  يرويي  محميد بين دييرين لحيد(فابن سيرين)لو  لئمية ايتياب ين لي  

 ايس ماين عبيدة.
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ْلَماين) ِن السَّ ع  ذا  و ايقوا ايراباع و ذا ايقيوا ◙ل  عن ع ي بن لبي طايب ( ْنه( عبيدةع )َْ

ع ع ي بين ايميديدي يقيوا لن لصي  األديانيد ميا رواه بين دييرين عين عبييدة ه  قاا ب  ع ي بن ايمديدي ورير  

 . ╚ب ايس ماين عن ع ي بن لبي طاي

 لُ َم،»: ♀حديت قصة األحزاب حيدما قاا ايدبي  :من األحادي  اليت رويت بهذا اإلساناد 

،نَ وْ لُ غَ اًرا، َش،نَ  مْ هُ يوتَ بِ م وَ هُ ورَ بُ اهَّلل قُ  َْ ،ا  ع  يذا ميرو  مين طرييق ابين دييرين عين عبييدة «ى َ َلا الوْس،ن الصَّ

 .«ايصحيحين»و و يف  ♀عن ردوا اهلل  ◙ايس ماين عن ع ي بن لبي طايب 

انِ قوي : ) ْن ذي الهَّ َْ َمُذ  ْْ  .(أِو األ

ي ي عن ابين قيي  ع قمية ايد   :  ذا ايقوا اييام : لن لص  األدانيد ما رواه األعمش عن  األْمذ

 عن ابن مس ود.

: د يمان بن مهران تويف ددة مائة وثمانية ولرب ينع لحد ع ماء ايحيديت وايقيراء ايكبيار األْمذ هو

 ايمشهورين.

 وتس ين. ةتويف ددة لرب  عي ي: إبرا يم بن يزيد ايد  وَ خعي هُ والنَّ 

ع قمية بين قيي  تيويف ديدة إحيدى وديتين لو اثدتيين وديتينع و يو لحيد ي ديي : وأما ابن قيس ْلقم 

 ع ماء ايتاب ين ايكبار اي قا  ايم روفين.

ِن اْبِن َمْسُعْودَ وقوي : ) َْ.) 

 ضاه.ولر ◙بن مس ود ايصحابي ايكبير ايج يل  عن عبد اهلل

إن لص  األدانيد ما رواه األعميش عين إبيرا يم بين  : ين قاابن م   بايقوا اييام  قاا ب  يحيو ذا 

 ولرضاه. ◙يزيد ايدي ي عن ع قمة بن قي  ايدي ي عن ابن مس ود 

 ع إييب آخير ايحيديت« َص،تنمِّ   والمُ َص امِ اهَّلل النَّ  نَ عَ لَ »ومن األحاديت ايتي رويت هبذا اإلدداد حديت: 

 ذا ايسدد.مرو  هب

َم،هْ ) ثم يقوا ايحافظ اي راقي يف آخر  ذا ايبييت: مَّ َْ و يي لن  عرجيا إييب ايق يية ايسيابقة (َوُل،ْم َم،ْن 

ب واألديانيد تشي ِّ ن لصي  األديانيد إديداد فيالن؛ ألني   يذا بياب م  إ :ال تل ق  ذا ايقوا فال تقلايميتار ل

إديداد  ا عن ابن عمر يأتي  لحد ماذا تف ل ب يو زعمت لن لص  األدانيد ماي  عن نافي دي ك ير مدتشرةع 

يمياذا إديداد مايي  عين  ماذا تف ل بإدداد ابن ديرين عن عبيدة عن ع ي؟ ؟ايز ر  عن دايم عن ابن عمر



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

42 

َمهْ )مع ويذي  قاا:  مِّ د ال ن  قيِّ فاألحسن لن ن   نافا عن ابن عمر لص  مدهما؟ مَّ َْ ع ل  اعتيب ع يب (َوُلْم َمْن 

األدانيد عن نافا ما رواه ماي  عن نافا عين ابين عمير  لص    :قيدع فدقوا م ال  حسن ن  من لط ق وعممع األ

 لو لص  لدانيد ايمدنيين م ال  ماي  عن نافا عن ابن عمرع فك ما قيد  كان كالم  لقرب إيب ايصواب.

 .نكتفي هبذا ايقدر

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

د َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ  َو
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دأيدي لحيد إخيوانكم يف اييدرس ايماضيي عين ب يض ايكتيب مدهيا كتيب م اصيرة يف ع يوم : السؤال

 ؟ايحديت

ا يا إخوان بكتب اي  ماء ايمتقيدمين وايسيابقينع ل  م يل ميا ي دي  لنا لجيب إجابة مجم ةع اعتدوا ك ير 

لن ع يم ايمتقيدمين ك يير (ع ي ديي م،ا ك،ان أص،ل ْل،م م،ن تق،دا) حاة يقيوا:يقوا اإلمام ابن ماي  إمام ايد

ع وألهنم لرديخ ولع يم هبيذا ايفين فيحيرص ع يب كتيبهم وميا يستشيكل فيهيا اآلفا ايصحة وايسالمة من 

 يسأا عد  ط بة اي  م لو ل ل اي  م.

ا  )ويي : ويم يذكر ضبط ايكتياب يف ق عربط يف ضبط ايصد  : يماذا حصر ايحافظ اي   السؤال يد  يل  ع  ب د ق 

اد   ؤ  ف   اي 
اب ط   ؟(ض 

ا ايذ  دأا.: الجواب   ذا دؤاا وجي  جزاه اهلل خير 

  عددنا يف ايدظم قاا:

ُل اْلُمتَِّص،،،،،ُل اإلْس،،،،،نَادِ  - 12  َف،،،،،األَوَّ

 

،،،،،،،ْدَل َض،،،،،،،ابِِط اْلُف،،،،،،،َؤادِ   َْ  بِنَْق،،،،،،،ِل 

ا يميا قياا ايمتصيل اإلديداد ليجأتي   جئ اإلنسان إيب ايتقييدع ايقافية  ديقبل ق يل ايقافية ت   كما لشر    

 وإال اي بط يشمل ايدوعينع  ذا قوا. عيصص  ب بط ايفؤادي  ألن 

ا عديد ايسي ف اييذ   ول: لن ضبط ايفؤاد القول الثاين أو الوجه الثاين ضبط ايصدر  و ايذ  كيان شيائ  

ا عدييد ايسيي ف لهنييم يحفظييون األحادييت  ا ألنيي   عصييدور م ال دييلور م ويودعوهنيياكيان شييائ   كييان شييائ  

 ايحفظ يف ذي  ايوقت فدو ع ي .

وييذي   عألن ل ل ايحديت ي تدون بحفظ األحادييت يف صيدور م ع: من باب ايتن يبواألمر الثال 

ال ي ديون إال اييذ  يحفيظ األحادييت  (ح،اف )إهنيم إذا لط قيوا ك مية  :يقوا ايحيافظ اييلييب ايبنيداد 

هيذا لمير   يينع لميا األمير ايصي ب فهيو حفيظ األحادييت بأدانيد اع لما ايذ  يحفيظ األشي ار واألخبيار ف

 إنما تل ق ع ب ذي  ايشيو هبذا ايم دب. حاف لن ك مة  ر  ه  بأدانيد اع ف ذي  اشت  

ا ضابط ايفؤاد نو ع ب ضيبط ايصيدر إميا مين بياب ايتن ييب وإميا مين بياب لني   يو ايشيائا عديد  فإذ 

 .وإما من باب لن ايقافية ليجأت  إيب ذي  ع فايس  
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ع وما  و ايفيرق بيدي  وبيين ايصيحي   ريف ايحديت ايصحي  ايصحي  ينيره:  ل يدخل يف تلسؤالا

 يذات ؟

ديأتيدا يا إخوان وييذي  يين نيذكرهع نحين اآلن  ديا عرفديا ايصيحي  يذاتي ع  ه  ايصحي  ينير  : الجواب

 ايحديت ايذ  تحكم ع ي  بأن  صحي  من خالا طريق واحد.ي دي 

ذكرنيا  ما م يبع ذكرنيا كيم م ياا اآلن؟ :نقوا ي  ا لم  ة ايحديت ايصحي ؟وإذا دأيدي دائل وقاا م

 ومن خالا ما بيدا من متون األحاديت ايسابقة ايذكر. علم  ة عديدة من خالا ايدظم

وال ييدخل فيي   عدد بأن  ذا اإلدداد قد دما كل راو  مين شييي :  ل يكفي ت ريف اتصاا ايس  السؤال

 بقية لنواع ايتحمل؟

واألصيل يف األخيذ حتيب ييو قيرل ع يي  لو ل جييز بيذي   ع و  ذا ذكرنا ايسماع؛ ألن  األشيهر :الجواب

. عايحديت  فإن اإلدداد يكون متصال 

 : ذكرتم لن  ال يمكن ايقوا بأص  األدانيد ألمرين ذكرتم لحد ما ويم لدما اآلخر؟السؤال

كيم بيأن اإلديداد ايفيالين : لن ايح  : نو ع ي  ايدوو  وريره من ل ل اي  م يقوااألمر األول: الجواب

ا بيأن روات يعن ح   لص  األدانيد فرع   ا فيرد  قيد ب نيوا لع يب درجيا  اي دايية     كم  ع ب  يذا اإلديداد فيرد 

ويقل إدداد تجد في  جميا ايرواة قد ب نوا ذروة اي داية واي بط  ذا يقوي  ايديوو  بم ديب  يذا  عواي بط

 ايكالم.

ا ميا تسيتو  األديانيد يف ايدرجية اي  ييا مين اي دايية واي يبطهُت،لْ اين ال،ذي قُ األمر الثَّ   ع: و يو لني  ك يير 

ن  ذا اإلدداد لع ب ما دام لن ريره يساوي ع ما دام ايمسياواة موجيودة فيانتفب إ :ف ذي  ال نستليا لن نقوا

 (لصي ) ألني  م ديب عف ذي  ال نسيتليا لن نل يق  يذا اإلطيالق عايتميزايتميزع إذا وجد  ايمساواة انتفب 

ايز ر   ل  و لحفظ مين ي دي ق  دا ل  لن  لضبط مد  ولتقنع وإذا ادتوى م   وضربدا يذي  لم  ة عديدةع 

مين لبيي دي م بين عبيد اييرحمن؟  يل  يو   ل  و لحفيظ   ؒ ابن ديرين؟  ل م ال  د يد بن ايمسيب 

 لحفظ من زين اي ابدين ع ي بن ايحسين؟ 

ف ييذي  ال نسييتليا لن نل ييق  ييذا  ع اي  ييم وايحفييظ واي ييبطتقيياربون يفنيية ألهنييم م  قار  ايم   ب  فيصيي   

 اإلطالق.
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مين  شييء   ب لن نذكر زيادا  ايحافظ ايسيوطي ع يب اي راقيي يف نظمي  إذا مير  األخ  ذا يل   : السؤال

لنكم تحرصيون ع يب ايميتن اييذ  لميامكم لنا رليي يكن  ع ذا إن شاء اهلل نذكره يف موض   بإذن اهلل ت ايب

 إنما يأيت يف لثداء ايكالم يأيت ذكر ب ض  ذه ايزيادا  إن شاء اهلل. عك ير وال تتشتتوا

 ما  ي لف ل شروح ايديبة؟: السؤال

 لجود يف شروح ايديبة شرحان: : الجواب

 .«بدز ة ايدظر»شرح ايحافظ نفس  ايمسمب 

 .«نتيجة ايدظر يف شرح نيبة ايفكر»يوشرح اي المة ايشموين ايمسمب ب

ا ي ديبيةع وإنميا شيرح  شر     ع ب لن ايشروح ايموجودة بين ليديدا لر بها ييست  نب   دا تدبيول   ي دز ية  ح 

ن يمع فشيروح  «ايديبية»وايسيائل يسيأا عين  «ايديبة»شرح لما  عفهي شرح ايشرحع فانتبهوا يهذا يا لخوان

روحهم لبييا ميين شييومييا ي   عر  يف  ييذه األيييام ميين خييالا دروس ايمشييايخاآلن ك  يي عايديبيية عزيييزة وق ي يية

 «يبيةايد  »وييسيت شيروح  «ز ةايد  »وإال قبل  ذه األيام ايشروح ايموجودة  ي شروح  عايمفررة ايمسج ة

 «.نتيجة ايدظر يف شرح نيبة ايفكر»ياي المة ايشموين ايمسمب بوشرح إال ما كان من شرح ايحافظ نفس  

 ؟ ل  داك فرق بين قوا ايقائل متفق ع ي  وآخر ايبيار  ومس م السؤال:

 وديأتيدا مزيد كالم ع ب  ذا إن شاء اهلل يف موض  . عاألصل ال فرق: الجواب

  و لوا من زاد يفظة تام اي بط؟ ؒ بن حجر ا ل ايحافظ ايسؤاا: 

يينياير بيين ايحيديت ايصيحي   عيكين ايم ديب اييذ  يرييده ايحيافظ واضي  عقد يكون  يذا: الجواب

 إن شاء ت ايب.وايحديت ايحسن كما ديأتيدا يف ايدروس ايقادمة 

فيا  يل يوصيف بأني  مسيدد لم البيد مين قيوا كيم اير  تصيال  وايميتن يف ح  : إذا كيان ايحيديت م  السؤال

 ؟♀ايصحابي قاا ردوا اهلل 

ا من ايمسائل ايتي دتأيتع ل  ما ايمقصيود بايحيديت ايمسيدد؟: الجواب ايحيديت ايمسيدد:   ذا لي  

ا.  و ايحديت ايمتصل ايمرفوع ا تصريح   نص 

اع وإنما ي  لما ا ا ال يسمب مسدد   لن  ي  متصل ي  حكم ايرفا. :قاايحديت ايمرفوع حكم 

 : نريد تفصيال  يف قوا ايحاكم ع ب شرطهما؟السؤال
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فددتظير حتيب ييأيت  عب بحرماني وق يو ذا يكون من قويهم من اديت جل ايشييء قبيل لواني  ع  : الجواب

 نكرر يا إخوان. ي    يأتيدا األدبوع ايقادم إن شاء اهلل من لجل لال

: كيف نت امل ما األدانيد ايتي  ي من جيد  عين لبيي  عين جيده  يل يرجيا ضيمير ايهياء يف السؤال

 جده ع ب ايراو  و كذا؟

ا ديأتيدا يف لم  ة ايحيديت ايحسينع إنميا اي يادة لن اي يمائر تكيون م  : الجواب تحيدة بم ديب  ذا لي  

األصيل لن  عبيي  عين جيده عين لبيي ع يي عين جيد ع ييبن ع ي زين اي ابيدين عين ل م ال  عن لبي  عن جده

تحدين و يذا ميران رير م  م ال  عمرو بن ش يب عن جده  دا اي ِّ ي دي إال فيما ندر  عتحدةاي مائر تكون م  

ديأتيدا يف موض   إن شاء اهللع حين ايكالم ع ب لم  ة ايحديت ع ب لم  ة ايحيديت ايحسين دييأتيدا إديداد 

 ن جده.عمرو بن ش يب عن لبي  ع

فهيل تدصيحدي بح يور  عوبحميد اهلل راج يت لر بي  وضيبلت  «ميراي   يانا » قد دردت   : كدت  السؤال

  ذا ايدرس؟

يف ايشيرح  وإن كان يح ر ايدرس خاصة لنديا نتوديط عع ب كل  ايذ  تجاوز ايمرح ة  ذه: الجواب

يف ايناييب األديئ ة لن تكيون  ونحاوا لن نأيت ب بارة ده ة واضحةع ثم  داك األدئ ة لنا لريدكم ييا إخيوان

يا ب يض  عفييد ايجميياألن  يذا ي   عيف األنواع ايتي درددا ا وايمسائل ايتي قررنا يا يف اييدرس ويمكين لي  

اإلخوان ايدبهاء يسأيون عن األشياء ايتي يظدون لن ب يض إخيواهنم ربميا ييم يسيتوعبو ا ييدقتها لو يكونديا 

ا جد    ا إن شاء اهلل.مررنا ع يها ع ب عجلع فهذا يكون مفيد 

 :  ل يوجد م اا ي راو  ايذ  رد  روايت  بسبب ارتكاب  ييوارم ايمروءة؟السؤال

يف مقدمية ايكفايية حيين  «ايكفايية»لقوا يألخ  ذا يوجد لم  ة ذكر يا ايحيافظ اييلييب يف : الجواب

ئل عن راو  فقاا لن  ترك ايروايية عدي  قياا فقييل يي  يمياذا؟  ايكالم عن اي داية ذكر لم  ة من  ذا لن ش بة د 

ايحمار ايصنير رآه يركض ع ي  يقوا  ذا ايف ل ييايف اي يادا  ي دي  البردونع رليت  يركض ع ب بردون

ا ايق ية موجودة ومتداويةع موجود لم  ة يها يف كتب ل ل اي  م. عوشيم كبار ايرجاا  فإذ 

 :  ل يمكن إعادة ت ريف ايفادق؟السؤال

ر  بارتكاب كبيرة لو اإلصرار ع ب صنيرة. م  ع ق دا ايفادق ايب يد: الجواب  ن ع 
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وايصينائر ع  ن لو جاء في  حد  ذه  ي ايكبائروايكبائر م رو  ت ريفها ما جاء  في  وعيد بايدار لو ي

 ما دون ذي .

 :  ل كتاب ايمستيرج ع ب صحي  ايبيار  ألبي ن يم ملبوع؟السؤال

بي ن يم لر ب  ريير موجيودع يوجيد قل ية مدي  أل «ايمستيرج ع ب صحي  ايبيار »كتاب : الجواب

لميا ايمسيتيرج ع يب مسي م ع يف رديايتي دكتيوراه ميلوطة وي مل فيهيا اآلن يف ك يية ايحيديت يتحقيقهيا

 فملبوع شلر كبير مد .

 ؟«ايديبة»:  ل يندي حفظ ليفية اي راقي عن حفظ السؤال

 .نرجو ذي  إن شاء اهلل: الجواب

 ر ع ب ع ة قادحة يم يشرت  ع ة خفية؟: يماذا اختصر لو اقتصالسؤال

اي  ة  ي دبب خفي ويدا ع ب خفاء ا لهنا ال ت ير  إال بجميا ايليرقع ل  إذا نظير  يف : الجواب

 وقارنت بيدها تبيدت ي  ع ت . عة حتب إذا جم ت طرق من اي     ايحديت ألوا و  ة تظن لن  دايم  

ا؟:  ل اي بارة يي  كل ما ص  إدداده ص  متد  السؤال  صحيح 

ددتك م عن  ذه اي بيارة بايتفصييل يف موضيوعهاع دييأتيدا إن شياء اهلل ق يية  يل ي يزم مين ايجواب: 

 ذه من ايمسائل ايمدصوص ع يها يف األيفية ودتأتيدا يف موضي ها إن شياء تصحي  اإلدداد صحة ايمتن؟ 

 .اهلل

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ  د َو
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َأَصحُّ ُكُتِب ع  َحِدْيِث

،،،ِحْيِل  -22 ُل َم،،،ْن َص،،،نََّ  يف الصَّ  َأوَّ

 

،،،،،،،،دب َوُخ،،،،،،،، َّ بِ،،،،،،،،الّتْرِجْيِل    ُمَحمَّ

 َوُمْسِلمب َبْعُد، َوَبْعُض الَغْرِب َم،عْ  -23 

 

،،،،ُلوا َذا َل،،،،ْو َنَف،،،،عْ   ِل،،،،يو َفضَّ َْ ،،،،ي 
 َأبِ

َم،،،،،ا -24  ،،،،،اُه ولك،،،،،ن َقلَّ  َوَل،،،،،ْم َيُعمَّ

 

نْ،،،َد اْب،،،ِن اَلْخ،،،َرِا ِمنْ،،،ُه َق،،،ْد َفاَتُهَم،،،ا 
ِْ 

 َوُردَّ لك،،،،ن َق،،،،اَل َيحَي،،،،ى الَب،،،،رُّ  -25 

 

 َل،،،،،ْم َيُف،،،،،ِت الَخمَس،،،،،َ  إَلَّ النَّ،،،،،ْ رُ  

 َوفي،،،ِه َم،،،ا فِْي،،،ِه لَِق،،،ْوِل الُجْعِف،،،ي -26 

 

ْه،،،،َر َأل،،،،ِ  َأْل،،،،ِ    ُْ  َأْحَف،،،،ُ  ِمنْ،،،،ُه 

،،،،،،،،،،،،ُه  -27  لَّ َْ  َأَراَد بِ،،،،،،،،،،،،التَّكَرارِ َو

 

 َلَه،،،،،،ا َوَمْوُق،،،،،،ْوَف ويف الُبَخ،،،،،،اِري 

رُ  -28   َأْرَبَع،،،،،،،،،، ب آَلِف والُمَك،،،،،،،،،،رَّ

 

 َف،،،،،،ْوَث َثَلَث،،،،،،،َ  ُأُلْوف،،،،،،م َذَك،،،،،،،ُروا 

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل: 

إن شياء اهلل -نسيتكمل بقيية اي شيرة يف اييدرس ايقيادم  -إن شياء اهلل-يكين  ع ذه تقريب يا ديب ة لبييا 

 .-ت ايب

يد يا قيد عرف  د  م  ما د   :ةع و يهم   دا مسأية م   هيم لن ن ير  ن ايم  ا ايحيديت ايصيحي ع وعرفديا لم  تي ع فم 

اع كتيياب  فا  ايتييي اعتدييت بجمييا األحاديييت ايصييحيحةع ولجييل  صييد  ايم    ييذه ايمصييدفا  ولعال ييا قييدر 

دن ردوا اهلل »  .«ؒ ع وليام  يإلمام ايبيار  ♀ايجاما ايصحي  ايمسدد من د 

 ا ايداظم ايحافظ اي راقي:فيقو

،،،ِحْيِل  -22 ُل َم،،،ْن َص،،،نََّ  يف الصَّ  َأوَّ

 

،،،،،،،،دب َوُخ،،،،،،،، َّ بِ،،،،،،،،الّتْرِجْيِل    ُمَحمَّ

 .وي دي محمد بن إدماعيل ايبيار  لبا عبد اهلل 

يد ددة مائة ولرب ة وتس ين :مو ده  .و 

 .-ت ايب ؒ -وتويف ددة مائتين ودتة وخمسين : وفهته

كيان ي ديي و يو يف ايكت يابع حفيظ ايحيديت يحكيي عين نفسي  لني  ل يهيم واإلمام ايبيار  إمام كبيرع 

بع و يو لحيد اي     ت  ؒ -يحفظ األحاديت بأدانيد اع قايوا و و ابن عشر ددينع وكان من نواب  عصره 

 ت ايب. ؒ األئمة ايكبار ايذين ال ييفب ذكر م وال صيتهم حتب عدد عامة ايمس مين 
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ايجياما ايصيحي  ايميتصير ايمسيدد مين »ع و يو كميا عدوني : «ايصيحي »يكن ايذ  يهمدا  دا كتاب  

 .«   ام  ولي   ♀ددن ردوا اهلل 

ع وبيياألخو عدييد ايكييالم ع ييب -إن شيياء اهلل ت ييايب-و ييذا اي دييوان نحتيياج إيييي  يف مسييائل دييتأيت  

 وليام . ♀ايجاما ايصحي  ايميتصر ايمسدد من ددن ردوا اهلل »قا ع ايم    

ايبيار  لن دبب تأييف  ي ع لن  كان يف مج   شييخ إديحاق بين را ويي   يحكي اإلمام «الجامع» ذا 

ي»بع فقاا إدحاق: اي     ت  ؒ  م  ع فقياا ♀كتياب ميتصير يف صيحي  ديدن رديوا اهلل  ا  يو ج 

 .«اإلمام ايبيار : فوقا ذي  يف ق بيع فشرعت يف تصديف كتاب ايصحي 

ا دبب تيأييف اإلميام ايبييار  يصيحيح ع  يذه اإلشيارة مين شيي ع ؒ ي  إديحاق بين را ويي  إذ 

  ممييا يدبنييي لن يجمييا كتيياب يحييو  ايصييحي  ميين حييديت ردييوا اهلل لن ييإيييب لشييار إيييي ع لو لشييار  حيييت  

 ع ع ب وج  ميتصر يي  ملوا.♀

ع و يو ع ويي  كتاب ا م  «ايجاما ايصحي  ايمسدد ايميتصر»اه م دا يف اي دوان دم   ف ذي  كما مر   ليوال 

لني  تيرك لحادييت صيحيحة كميا ع ي ديي من ايصحاح يحاا ايليوا يقوا: تركت   لن     حكب عن نفس      بدفس  

 يف االختصار. ديأتيدا يم ييرجها رربة  

قم دييأتيدا يف من ديتمائة لييف حيديتع و يذا ايير   «صحيحه»لن  انتقب  ؒ وذكر اإلمام ايبيار  

احد ربما يكيون يي  مين ايليرق ن ايحديت ايوألع (المكرري)لن ايمقصود ب  ب -إن شاء اهلل-األبيا  ايقريبة 

 عشرا  ايلرقع فإذا عدد   ذه اي شرا  خرج م ل  ذه األرقام ايك يرة.

يا لني  اديتنرق يف تيأييف ايصيحي  ديت عشيرة ديدةع ولني  ال يييرج حييديت يف  وذكير عين نفسي  لي  

 يف إخراج  ذا ايحديت يف كتاب . ۵ص ي رك تينع ويستيير اهلل ايصحي  إال ب د لن ي  

ن صد   لوا :نففذ   محمد بن إديماعيل ايبييار ع ايمتيوىف ديدة  هف يف ايصحي  و اإلمام لبو عبد ايم 

 مائتين ودتة وخمسين.

ا  إييب و يو قيد تيويف ديدة مائية وتسي ة وديب ينع قيد ديبق  ؒ اعت ر  ع ب ذي  بأن اإلمام مايك 

 .«هئموط»جما األحاديت ايصحيحة يف 

ع «ايصيحيحة»صيديف باألحادييت ديبق إييب ايت  قيد  ؒ اعت ر  ع ب  ذا ايقوا لن اإلميام مايي  

 ت ايب. ؒ و و يف طبقة شيوخ شيوخ اإلمام ايبيار   «هئموط»إن  جما  حيت  
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: فق،ال ل،هودبق م دا يف لوا درس لن اإلمام ماي  يقوا ألحد تالمذت  حيدما دأي  عين راو  ل يو ثقيةع 

 كتابي.ع قاا: يو كان ثقة يرليت  يف ي  يف كتابي؟ قاا: ال    ل لخرجت  

ا كان يدتقي اير    واة ويدتقي األحاديت.فهذا يدا ع ب لن اإلمام مايك 

 .«الكاب اإلماا مَ تَ ن كِ كتاًبا أكثر صواًبا مِ   أْلمُ ََل »ع يقوا: ؒ ثم إن اإلمام ايشاف ي 

 اإلمام ماي  دابق إيب جما األحاديت ايصحيحة وانتقائها. ن:فإذ

  و لوا مصد ف يف ايصحي . «م ايبيار صحي  اإلما»بأن  : كذا اعت ر  ع ب ايقوا

في ع ابأن ايمقصود بايصحي   دا كميا ذكير ايحيافظ  :وُرد ْلى ذلك بين ايصيالحع ايصيحي  اييذ  عر 

إن اإلميام مايي   :قياامكن لن ي  ل ق ايصيحي  فيي  اع ولما م     وايذ  تتوافر في  ايشرو  اييمسة اآلنف ذكر  

 قد جما في .

يين صييد   دع ايييذ جيير  يكيين ايصييحي  ايم    ف فييي   ييو اإلمييام ادييتوىف  ييذه ايشييرو  اييمسييةع فييأوا م 

 ايبيار .

فييي  لحاديييت مراديييلع وفييي  بالرييا ع وفييي   «ؒ موطييأ اإلمييام ماييي  »ويييدا ع ييب ذييي  لن 

 والمرس،لع صيل اإلديدادت  فيي  لن يكيون ايحيديت م   ديا لن ايحيديت ايصيحي  ي شيرت      مدقل ا ع ودبق م  

 رير متص ة اإلدداد. وايبالغ وايمدقلا  ذه لحاديت

كديتم تقوييون إن موطيأ اإلميام  ذاإ»ع قياا: «كتي ن  »ورد  ب ض ل ل اي  مع وميدهم ايحيافظ من ليا  يف 

يا م      ماي  في  مراديل ومدقل ا  وبالريا ع فصيحي  اإلميام ايبييار  فيي  ايم   دقل يةع قيا ع و يي لي  

 .«فهذا هبذا

و يي مردي ة لو  «ايموطأ»ن األحاديت ايتي يف بايفرق بين األمرينع ول ؒ بن حجر افرد ايحافظ 

ا.ها من مشايي  م     روايتها يإلمام ماي ع  كذا دم   بالغ لو مدقل ةع  كذا وق ت    رد ة لو مدقل ة لو بالر 

ا عين  يذا يكين بايدسيبة ي مرادييل وايمدقل يا ع قياا   كيذا وق يت يإلميام  :قد يكون ايبالغ خارج 

فهي مسيددة عديدهع وحيذ   «صحي  اإلمام ايبيار »يم  قا  ايتي يف بيال  اع لو مدقل ة رد ة  ماي  م  

يف  -كميا ديبق قبيل ق ييل-ألن موضيوع ايكتياب  عا عين موضيوع ايكتيابه  لدانيد ا ينر ع و و إخراج  

 .«حي  ايمسدداما ايص  ايج  »عدوان كتاب ع قاا: 
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ا لخرجها عن موضوع ايكتابع ي ماذا لخرجها عين موضيوع ف ما ع  ق  ذه األحاديتع و ذه اآلثار إذ 

 :ألسباب ايكتاب؟

قهييا لن تكييون  ييذه األحاديييت ييسييت ع ييب شييرط ع و ييو يشييرت  األحاديييت ايصييحيحةع ف    مدهييا: 

وإنميا لوردتي   عن  يذا ايحيديت ييي  ع يب شيرط لا يموضوع ايكتابع ويدبهي  ييا طاييب اي  يم هيرجيي  

ن شيرطي يف األحادييت ايصيحيحة لن تكيون فانتب  يذي  فيإشرطي يت  م لن يف ايبابع وإال  و يي  ع ب 

ا فذي   و ما اشرتط  يف ايكتابع وحيت وجيد  حيدي  ا يف ايم  قية  لخرجت   ستددةع فحيت  م   حدي  ا مسدد 

 فهذا يي  ع ب شرطي.

ا خ     ايذ  مر م دا بايت ريف ا من  ذا لن لوا من صدف يف ايصحي  ايمجردع ايصحي  ايمجرد د  ص  إذ 

اع لوا م ن صدف  ب.اي     ت  ؒ في   و اإلمام ايبيار   دابق 

ين تيال اإلميام ايبييار  يف تيأييف (ع َوُخ َّ بِ،الّتْرِجْيِل )  ن يود إييهيا ب يد ق ييلع ب يد لن نيتك م ع يب م 

 ايصحي .

 (.َوُمْسِلمب َبْعُد ) :ؒ قاا 

د ديدة ي   ع و  ر  و  يساب  ب د اإلمام ايبيار  جاء اإلمام مس مع و و اإلمام مس م بن ايحجاج ايقشير  ايد  

ع وتت ميذ ؒ و و من لجيل  تالمييذ اإلميام ايبييار  ع تع وتويف ددة مائتين وإحدى ودتينمائتين ود

ا ومدزية  ع ب كبار ح   عظيمة كتابي  ايصيحي  ع  يذا اييذ   فاظ عصرهع و و لحد األئمة ايكبارع ويكفي  فير 

 نحن بصدد ايكالم ع ي  واإلشادة ب .

عدييدنا ايصييحيحان؛  نفييإذ عيف تصييديف كتيياب ايصييحي  تييال اإلمييام ايبيييار  ؒ فاإلمييام مسيي م 

 .«صحي  اإلمام مس م»ع و«صحي  اإلمام ايبيار »

اخت ف ل ل اي  م يف ل  ايكتابين لع ب مدزيةع ولع ب درجةع ل  ايكتابين لع ب مدزية ولرفيا درجية؟ 

  ل  و كتاب اإلمام ايبيار  لو  و كتاب اإلمام مس م؟

بم دب لن صحي  اإلمام ايبييار   يو (ع َوُخ َّ بِالّتْرِجْيِل )، اآلن رج داع (ِل َوُخ َّ بِالّتْرِجيْ )وقوي : 

من صحي  اإلمام مسي مع ففيي  يذا إشيارة إييب لن  دياك لقيواال  يف تيرجي   ع واألع ب درجة  األرج  مدزية  

 إهنا ثالثة لقواا: :لحد ايصحيحين ع ب اآلخرع ويمكن لن نقوا

  و األف ل واألع ب درجة. «بيار صحي  اإلمام اي»: لن القول األول
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  و األع ب درجة. «صحي  اإلمام مس م»: لن القول الثاين

 قت ب ايقسمة.: لهنما دواءع  ذه م  القول الثال 

ثين وريير مع لن صيحي  القول األول : و و قوا جمهور ل ل اي  مع جمهور ل ل اي  يم مين ايمحيدِّ

  اإلميام مسي مع وييذي  لديباب مجم يةع ولديباب اإلمام ايبيار  لع ب درجةع ولرفيا مدزيية مين صيحي

 تفصي ية:

 :  أما األسباب المجمل  نختصرها يف أمرين

: لن اإلمييام ايبيييار   ييو شيييخ اإلمييام مسيي مع فاإلمييام مسيي م عديي  لخييذ  ييذه ايصييداعةع األم،،ر األول

 .«صحيح »ف ايصحي  اقتدى ب  وصدف وادتفاد مد ع ويما رآه صد  

  عدد ل ل اي م لن اإلمام ايبيار  لع م بايصحي  وباي  ل وبايدقيد مين اإلميام : لن  ال شايناألمر الثَّ 

 فهذان دببان مجمالن. عمس م

 :أما األسباب التفصيلية لرتجيح صحيح اإلمام البخاري على صحيح اإلمام مسلم

يال  ك   «الصحيحين»: لن  بايدظر إيب ايرواة ايمتك  م فيهما يف السبب األول بين احيافظ دةع قياا اي ع ب ح 

 .فيهم يف صحي  اإلمام ايبيار  لرب مائة وعشرين تقريب اانفرد ايرواة ايذ  »حجر: 

ثمانونع انفرد اإلمام ايبيار  عين اإلميام مسي م بياإلخراج ألرب مائية وعشيرين  :ايمتك  م فيهم مدهم

 تقريب ا من ايرواة ت ك ِّم يف ثمانين مدهم.

يتك  م فييهم ميدهم  عيب ياعن دتمائة وعشرين تقر ج  لما مس م فأخر   انفيرد هبيم عين اإلميام ايبييار ع ايم 

 مائة ودتون اي ِّ  ف.

ا اير   ا مين اييذ  ت ك ِّيم فييهم يف م   «صحي  اإلمام»واة ايذ  ت ك ِّم فيهم يف فإذ  صيحي  »سي م لك ير عيدد 

 ع فهذا األمر األوا.«اإلمام ايبيار 

تك    ؤالء اير  لر ب : لن األمر الثاين  .ع لك ر م من مشايي «صحي  اإلمام ايبيار »فيهم يف  مواة ايم 

وايفرق بين ايشيخ وبين ريره: لن ايشيخ لنت عرفت  م رفة خاصيةع فتسيتليا لن تمييز صيحي  حدي ي  

من ريرهع وتستليا لن ترجا إيب كتاب  يت  م  ل ضبط  يذا ايحيديت لم ييم ي يبطع فكيذي  صيدا اإلميام 

ت ك ِّيم فيي ع و يو لحيد مشيايخ اإلميام شهر ا إديماعيل بين لبيي لويي ع ايبيار ع ي دي من لبرز األم  ة ول
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تيد مإن اإلمام ايبيار  إنما لخرج من حدي   ما قد راجا في  ولخيذه مين لصيوي ع ييم ي »ايبيار ع وقاا: 

 .«ع ب حفظ شيي ع وإنما راجا لص  ع ووجد لن  ذا ايحديت من صحي  حدي  

واا ه،،م يف طبق،،  أْل،،ى وليس،،وا م،،ن ال،،ب ه،،ؤَلء ال،،رُّ غَ » :بيين حجييرالمييا اإلمييام مسيي م فقيياا ايحييافظ 

 .«مهايخه

  ع ب ايشييينع يقوا: اإلمام ايبييار  إنميا ييرو  لشيياء د  ق  : لن  ذه األدانيد ايتي انت  األمر الثال 

اإلميام ايبييار  ييرو  ع ق ي ة مدهاع بيال  اإلمام مس م فإني  ييرو  تيراجم عدييدة ي تميد ا يف صيحيح 

ا وتيراجم عدييدة ي تميد ا يف دها يف ايشوا د وايمتاب ا ع ولما اإلمام مس م فإني  ييرو  ن  لشياء ق ي ة م سيي 

ا م ل نسية دي ايصحي ع وتمر   عبيد اييرحمن عين لبيي  عين لبيي  نهيل بين لبيي صياي ع لبيي ع اي يالء بيك ير 

 و كذا. .. ريرة

 لما اإلمام ايبيار  فإنما روى عن  ؤالء ايشوا د وايمتاب ا .

 باب ك يرةع يكن لظن  ذه ل ماع وي  ها فيها ايكفاية إن شاء اهلل ت ايب. داك لد

ييوبعض،،هم ق،،ال  ييذا ايقييوا إيييب لبييي ع ييي  ب  : ايقييوا اي يياين: إن صييحي  اإلمييام مسيي م لرجيي ع ون س 

دة ثالثمائية وتسي ة ولرب يينع ن قيل عدي  كميا ديايمتيوىف  ع ي ايديسيابور  ايحيافظبن ايديسابور  ايحسين 

 من كتاب مس م. ب ايبنداد  يف ت ريف  لن  يقوا: ما تحت لديم ايسماء لص   لخرج ذي  اييلي

ا لبو ع ي ايديسابور  فقايوا  ييرى لن كتياب مسي مع مياذا لصي   -و و لحد حفاظ ايحديت ايكبار-إذ 

 ايكتب.

ياظ لني  بيايتت ف  ياع يكين ذكير ايح  كير مبهم  ا ن قل عن لحد مشايخ لبي مروان ايلبدي األنديسيع ذ  با ولي  

ن قيل عدي  لن صيحي  اإلميام  ؒ بع فيذكروا لن ابين حيزم اي     ت  ؒ وجدوا لن ايمقصود ب  ابن حزم 

إال  مية  قدِّ قياا: إن صيحي  اإلميام مسي م ييي  فيي  ب يد ايم   لص  من صيحي  اإلميام ايبييار ع فإني مس م 

يي وايموقوفييا  قييا      شييير إيييب لنيي  بيييال  صييحي  اإلمييام ايبيييار ع ففييي  ايم  ي  ي دييي ردع ايحييديت ايس 

لمييا صييحي  مسيي م ك يي  لحاديييت مرفوعييةع ميين ب ييد ايمقدميية مييا تجييد إال ع ايتبويبييا يف وايمقلوعييا  

من رير األشياءع لو من رير األحادييت ايمرفوعيةع ييرى  ؒ ايمرفوعا ع وت رفون حسادية ابن حزم 

اع ايتياب ينع  يذه ال حاجية  عن ايتاب ين ولتبيلما اآلثار م ال  ع لن  يدبني لن يي و ايكتاب إال من ايمرفوعا 

 إييها و ذه ال تورد هبذه ايكتبع ييتميز ما كان وحي ا من ريره.
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الُمفِهم يف شرح م،ا »ي قرطبيع ايقرطبي صاحب كتاب  ب  : و و ايتسوية بين ايكتابين ن س  ال القول الثَّ 

 ء.ع ن قل عد  لن  يقوا إن كال ايكتابين يف ايمدزية دوا«أشكل من تلخي  اإلماا مسلم

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 َوُمْسِلمب َبْعُد، َوَبْعُض الَغْرِب َم،عْ  -23

 

،،،،ُلوا َذا َل،،،،ْو َنَف،،،،عْ   ِل،،،،يو َفضَّ َْ ،،،،ي 
 َأبِ

 علبو ع ي ق دا  و لبو ع ي ايديسابور ع  ب صحي  اإلمام ايبيار ف  وا صحي  اإلمام مس م ع 

 ؒ لبيو محميد بين حيزم وب ض اينرب يقصد ب ض ل ل ايمنيربع وتبيين يديا لن ايمقصيود  يو 

 ت ايب.

ُلوا َذا َلْو َنَف،عْ ) ييو نفيا وتيرج  وقيو   يذا ايقيواع وييي  كيذي ع بيل إن صيحي  اإلميام ي ديي  (َفضَّ

 ايبيار   و األف ل واألميز واألرج  يف األمور ايتي ذكرنا ا قبل ق يل.

ل  ن ف    نظر في  إيب نواحي لو ناحيتين مهمتين: «صحي  اإلمام مس م»م 

ع مين لني  ييي  فيي  إال ايحيديت ايسيردع ميا فيي  ؒ : ما ديبقت يف كيالم ابين حيزم األولى الناحي 

 موقوفا ع مقلوعا .

تجيده  «صحيل اإلماا مسلم»: و و األ م: حسن ايصداعةع وحسن ايوضا وايتأييفع فإن ايناألمر الثَّ 

وميت يف     ق يواحدع فيسهل ع ي  ايوقو  ع ب ايحديت بجمييا طر يسوق ي  ايحديت بلرق  يف موضا  

يفح  ع روى فيالن بم  ي ع وروى فيالن بدحيوه :ميز ي  روايية فيالن عين روايية فيالنع فيقيواليفاظ ع وي   ن س 

من األدباب ايتي ج  ت يصحي  اإلميام مسي م  يذا ايتمييزع اييذ  ج يل ل يل اي  يم  :ايصداعة  ذا قايوا

 .«صحي  اإلمام ايبيار »ف  ون  ع ب ي  
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 وايداظم يقوا:

 البخ،،،اري ومس،،،لم ته،،،اجر ق،،،واب يف

  

 

 ُتق،،،،،،داُّ ذي،،،،،،ن  ل،،،،،،ديَّ وق،،،،،،الوا أيُّ  

 فقل،،،ت لق،،،د ف،،،اث البخ،،،اري ص،،،ح ً  

 

 كم،،ا ف،،اث يف ُحس،،ن الص،،ناْ  ُمس،،لمُ  

ا ايتفصييل مين لحسين األشيياءع فدقيوا   و ذا ايقوا يجما بين ايقوا يجما بين األقواا ايماضية؛ فإذ 

ايمدتقيدة ع يي  واييرواة ايمدتقيدين  األصيحية؛ ألن األحادييتلرج  مين حييت  «صحي  اإلمام ايبيار »

 .«صحي  اإلمام مس م»ع ي  لقل بيال  

يفيأرج  مين حييت ح   «صحي  اإلميام مسي م»ولما  داعةع وحسين ايتيأييف وايوضياع جم ي  سين ايصِّ

ثداع و يذا  :بيين ليفياظ ايسيماعع  يذا يقيوا تبي لرق يف مكان واحدع وتمييزه بين األيفاظع وتمييزه ح حيد 

 لويب. «صحي  اإلمام مس م»من  ذه ايداحية فع يقوا لخرنا

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

َم،،،،،ا -24 ،،،،،اُه ولك،،،،،ن َقلَّ  َوَل،،،،،ْم َيُعمَّ

 

نْ،،،َد اْب،،،ِن اَلْخ،،،َرِا ِمنْ،،،ُه َق،،،ْد َفاَتُهَم،،،ا 
ِْ 

،اهُ )ين يستوعبا األحاديت ايصحية ك هاع  ذا م دب وييم ي مياهع ل   «الصحيحين»لن ي دي    (َوَل،ْم َيُعمَّ

 يم يستوعبا إخراج . :ل  ؛ي ما ايحديت ايصحي يم ي دي و

لن  يو ذكير  ع ي دي«من الصحاح لحال ال ول تركُت »: ؒ قبل ق يل قوا اإلمام ايبيار   وذكر   

ي اع ف الختصيار تيرك ب يض األحادييت كل األحاديتع وكل ايلرق ايصحيحة عدي  يكيان كتابي  لكير حجم 

 ايصحيحة.

جت،ه»فإني  قياا:  عايقيو ام مس م ن قل عد  شبي  هبيذاكذي  اإلم  «ل،يس ك،ل ح،دي  ص،حيل ْن،دي خرَّ

جت ما أجمعوا ْليه  .«وإنما خرَّ

 ففي  ذين ايقويين إشارة إيب لهنما يم يستوعبا كل األحاديت ايصحيحة.

اظ و و ايحافظ محمد بن ي قوب ايمشهور ب ف  ييايف يف  يذاع ع ي  (ابن األخ،را النيس،ابوريي)لحد ايح 

مييا يفوهتمييا ميين ايحييديت إن ايصييحيحين ق   » ثمائيية ولربييا ولرب ييينع يقييوا:ابيين األخييرم تييويف دييدة ثال

 ع ق ما يفو  ايصحيحين شيء من ايحديت ايصحي ؛ ويذي  يقوا ايحافظ اي راقي:«ايصحي 

َم،،،ا......................   ولك،،،ن َقلَّ

 

نْ،،،َد اْب،،،ِن اَلْخ،،،َرِا ِمنْ،،،ُه َق،،،ْد َفاَتُهَم،،،ا 
ِْ 
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إخيوانع ل   ديا ال نقيرل عديد ابين األخيرم  مدي ع وإنميا تيدرم ايميميان   دا تالحظون لدرم ايميميين ييا

 ي تماثلع وي رورة ايوزن.

مين األحادييت ايصيحيحةع وابين األخيرم كالمي   شيء   «ايصحيحين»ما يفو  فابن االخرم يقوا: ق   

ا ييتك م عين «ايصيحيحين»ألن ي  كتاب ا ادتيرج في  ع ب   تر وم تد  ب ع يماذا؟م    خيرألني   عع يمع فهيو إذ 

ا بايتجربية وايي  خرايصحيحينع و ة لني  ق ميا ر  ب ي لديانيد ماع و يو مين ل يل ايحفيظ واالطيالعع ف ير  إذ 

 شيء من األحاديت ايصحيحة. «ايصحيحين»يفو  

صيحيحة يم يس  م  ذا ايكالم البن األخرمع فت قب  ايدوو  يقوا الع ايصيحي  لهنميا فاهتميا لحادييت 

ايكتيب ع ك يير مين األحادييت ايصيحيحةشييء إن ايكتيب اييمسية ييم يفتهيا  :نقيواك يرةع ولن يمكين لن 

ع  ييذه يقييوا «دييدن ايد سييائي»ع و«جيياما ايرتمييذ »ع و«ددييدن لبييي داو»ع و«ايصييحيحين»ي دييي اييمسيية 

ي»يو لن  زد  ع يب  عايدوو : ن م بين اا ييا ليهيا ايحيافظ ايصيحيحين ايسيدن ايي الث يكيان كالمي  وجيه 

 ايب.   ت   رحم  اهللاألخرم 

 ؟لماذا يقول النووي وغيره بمثل هذا الكَلا

ايحياكمع  ألبيي عبيد اهلل «ايمسيتدرك»م ال ابن ايصالح يقوا: عددنا شيء يدا ع ب  ذاع و يو كتياب 

ع  يل «ايصيحيحين»و و كتاب كبيرع عدد األحاديت في  بايمكرر ثمانية آال  حديتع و و يستدرك ع ب 

اع يو قاا قائيل فيي ج ك ير   ق يل لم ك ير؟  ذا رقم   جية يف لحادييت م   :د   يا ايحياكم ع وذكر  «ايصيحيحين»ير 

ع ب دبيل ايو مع نقوا لدقط ايشيلرع لديقط لرب ية آال ع قيل إن ايحياكم متسيا لع لديقط لييفع ثالثية 

من كتاب ايحاكم عدد ك ير مين األحادييت ايصيحيحة  يقوا: يصفوييست ق ي ةع فإن   آال  حديت ق ي ة؟

 جها صاحبا ايصحي .ايتي يم ييرِّ 

ألن  ي دي لع ب ايصحي ع ما م دب لع ب  عم وجي : إن كالم ابن األخر  قالاألْدل يف هذا الخَلف أن يُ 

يييقييوا: بم دييب لنيي  قييل  لن  ايصييحي ؟ حة ايتييي اشييرتطها ايصييحيحين حييديت و ييو يف لع ييب درجييا  ايص 

ا تتيوافر فيي  شيرو  ل ق ايصحي ع اشيحي  يم يشرتطا م  ألن صاحبي ايص   عصاحبا ايصحي  رتطا صيحيح 

 خرى يم تكن هبذه ايمدزية.وجد لحاديت صحاح ل   ترةع قد ي  ةع وشرو  م  قوي  
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ف ذي  إذا حم دا كالم ابن األخرم ع ب لن  يرييد لع يب ايصيحي ع لع يب األحادييت ايصيحيحةع فيإن 

ميا ميا تجيد يت لني  ق   ماردية يجيب ايمشيتنل بايحيدبايتجربية وايم   عاع و يذا ييا إخيوانتجه  كالم  يكون م  

ا قوي   ةع و يو ييي  فيهمياع وخاصية باألديانيد ايتيي م من ع   ويس    «ايصحيحين»ا ع ب شر  حدي  ا صحيح 

 هما لخرجا رايب ايصحي .ع ب لن   لخرجا اع فهذا يدا  

،،ِم،، ترك،،ُت »ولمييا قييوا اإلمييام ايبيييار :  بم دييب ايلييرق األخييرى يهييذه  «حاح لح،،ال ال ،،ولن الصَّ

 يهذه ايمتون ايصحيحةع ايلرق ايصحيحة األخرى يهذه ايمتون ايصحيحة. األحاديت لو

يحيييب ي دييي ع (لك،،ن َق،،اَل َيحَي،،ى الَب،،رُّ ع )ورد  قييوا ابيين األخييرمي دييي  (َوُردَّ ) يقييوا ايحييافظ اي راقييي:

 من ايصالح واي بادة واي  م اينزير. ؒ ر يما اشت هر عد  ايدوو ع ووصف  بايب  

يييم يفييت ايكتييب اييمسيية و ييي: ع «زر  يفييت اييمسيية إال ايديييييم »: ؒ يقييوا يحيييب ايدييوو  

إال ايق ييل مين  زرإال ايدي «ديدن اإلميام ايدسيائي»داودع وجياما اإلميام ايرتميذ ع و يايصحيحانع وددن لب

 األحاديت ايصحيحة.

 .(َوفيِه َما فِْيهِ ) ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 (َوفي،ِه َم،ا فِْي،هِ )ع مين األحادييت ايصيحيحةإال ايق ييل  و ذا ايقوا يم يفت ايكتب اييمسة  يذهي دي 

ه لدي م ألن جيد   عع فإن ج  في بيايوالءؒ ايج في ل  اإلمام ايبيار  ع (لَِقْوِل الُجْعِفيع )في  نظري دي 

 ع ب يد لحد ايج فيين.

شر ليف ليفع ل  مائة ليف.« د  م   لحفظ  »يقوا اإلمام ايبيار :   ع ل  من األحاديت ايصحيحةع ع 

  حدي  صحيل، وم،ائتي أل،  ح،دي  ألَ  مائ َ  أحف ُ »بيار  يقوا: نو قوي  بتمام  قاا: اإلمام اي

 .«غير صحيل

: ؒ إذا كان يحفظ اإلمام ايبيار  مائة ليف حديت صحي ع يقوا ايداظم نقل عن ابن ايصيالح 

ون ثالثية وتسي  مائة ايف حديت صحي ع وكتاب  ما في  إال ديب ة لال  حيديتع كيم بياقي؟ إذا كان يحفظ  

 !ليف حديتع لين  ي؟

ا  ذا ايرقم بقوي : ا  ذا ايكالم ايماضي في  نظرع يكن لو   فإذ 

،،،،،،،،،،،،ُه َأَراَد بِ،،،،،،،،،،،،التَّكَرارِ  -27 لَّ َْ  َو

 

 َلَه،،،،،،ا َوَمْوُق،،،،،،ْوَف ويف الُبَخ،،،،،،اِري 
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إن األحادييت يهيا  -كما تقيدم-ألن   ع ذا ايرقم مائة ليف حديت صحي  إنما  و بتكرار ايلرقي دي 

ف ذي  إذا عددنا  ذه ايلرق ايك يرةع فإني  تصيل  يذه  عواحد يكون ي  مائة طريق ب حديت  طرق عديدة ر  

 األحاديت إيب  ذه األرقام ايمهوية.

ا واألحاديت ايموقوفية يف ايصيحي ع ايموقيو  ل  ايموقيو  ع يب ايصيحابيع ميا (َوَمْوُقْوَف ) : لي  

 لو ف ل. لضيف إيب ايصحابي من قوا  

اإلمييام ايبيييار : لحفييظ مائيية ليييف حييديت صييحي ع وبييين  ييذا ايييرقم  ال ت ييار  بييين قييوا ن:فييإذ

ايموجود يف كتاب ع و و ديب ة آال ع لن مائية اييف حيديت صيحي  ييدخل فيهيا ايليرق بأنواعهيا وك رهتيا 

 ف ذي  ال ت ار  بين ايقويين. عواختالفهاع ويدخل فيها ايموقوفا 

 لعداد األحاديتع قاا:من  «الصحيحين»إيب ما يف  ؒ ثم نب   ايحافظ اي راقي 

 لرب ة آال  حديت. يقوا إن صحي  اإلمام ايبيار  في  كم؟ي دي  (ويف الُبَخاِري َأْرَبَع ب آَلِف ) 

ُر َفْوَث َثَلَثَ  ُأُلْوفم َذَكُروا)  ولما بايمكرر ففي  فوق األرب ة آال  ثالثة آال  صار ايمجموع ع (والُمَكرَّ

ا صحي  اإلمام ايبي ار  يقوا ايحافظ اي راقي: في  لرب ة آال  حديت دون ايمكيررع دب ة آال ؛ إذ 

 وفي  دب ة آال  حديت بايمكرر.

ايبياقيع وقيد رقيم األحادييت مين   يف طب ة فيؤاد عبيدةع وإال م ال  بايدسبة يهذه األرقام  ي لرقام تقريبي  

وخمسيمائة وثالثية آال   ةديب  «صيحي  اإلميام ايبييار »لوا ايكتاب إيب آخرهع ب   عدد األحاديت يف 

 ودتون حدي  ا.

بين حجير فهيو اع كما تتب ي  ايحيافظ «صحي  اإلمام ايبيار »ف دد األحاديت يف  ؛ركرَّ وأما بدون المُ 

 بن حجر.اتقريب ا ليفان وثالثمائة حديتع كما يقوا ايحافظ 

ا ايييرقم  ييذا لرب يية آال  ايحييافظ ابيين حجيير يت قبيي ع و ييو قييد شييرح ايكتيياب حييدي  ا حييدي  اع وعييد   إذ 

من األحاديتع وحيذ  ايتكيرارع ووجيد لن األحادييت بيدون في  لحاديت ايكتاب كتابا كتاب اع باب ا باب اع كم 

 كرر ليفان وخمسمائة وثالثة عشر.م  

 «.صحي  اإلمام ايبيار »ي ذا بايدسبة ي
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 ؒ ييذكر ايديوو   «صحيل اإلماا مس،لم» فيسأا دائل وصحي  اإلمام مس مع كم عدد لحادي  ؟

عن ايحافظ لحمد بن د   مة لن  بايمكرر اثدب عشر ليف حديتع  يذا كميا يف  ل  لرب ة آال  حديتع ون ق  لن  

 ايرتتيب لو كما يف ايرتقيما  ايقديمة.

ا عد األحاديت فيها فؤاد عبدايباقي  كيرر ثيالث آال  وثالثية ايرتقيم بال م   ؒ يف ايلب ة ايتي لي  

 وثالثون حدي  ا.

قم ع ديتجد لن ايير  «ايصحيحين»لن  يو راج ت ايكتب ايتي جم ت بين  عنشكل ع ب ذي  يا إخواي  

يمييد  ييو تتب  م ال ايجميا بيين ايصيحيحين ي ح   ؟كيف  ذا لدنب من ذي  ت األحادييت فيي  يوجيد  لن   

د بي  تفق ع ي  ال يكاد يتجاوز ليفي حديتع ولن ما تفرد ب  اإلمام مس م قريب ا من ليف حيديتع وميا تفير  ايم  

حيذفدا ايكسيورع قرييب لرب ية آال  ميا يف  ام ايبيار  قريب ا من ثمانمائة حديتع صار ايمجموع كيم؟اإلم

 ايكتابين ويي  كال ايكتابين.

ا بايدسبة يرتقيم فؤاد عبد ايباقي م   ع يكن بايدسبة يألرقام ايتي ذكر يا ايديوو  لن مسي م لرب ية ب  قار  فإذ 

 اإلمام مس م ثالثة آال . آال ع ترقيم فؤاد عبد ايباقي لدفقع لن صحي 

تفيق ع يي   مانمائة تقريب اع فيصير ايم  ب  ايمتفق ع ي  ليفان وانفرد ايبيار  يار  يبقب صحي  اإلمام ايب  

ا صييب  ايمجمييوع ليفييان وثمانمائييةع فيكييون اييير  ليفييانع وانفييرد ب مانمائييةع ي   قم ايييذ  ذكييره ايحييافظ دييابق 

بين حجيرع ولن ااي راقي لن  لرب ة آال  فيأدق مدي  ميا ذكيره ايحيافظ قم ايذ  ذكره ايحافظ ع لما اير  ب  قار  م  

 مجموع ما يف ايبيار  حوايي ليفين وخمسمائة تقريب ا.

 .نكتفي هبذا ايقدر

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

60 

 

يج  قوا اإلمام ابن األخرم من لني  ي ديي األحادييت اي    ل ممكن لن يت  : السؤال د ايتيي  يي لصيوا م 

 ايمسائل واألبواب؟

حادييت لألن  دياك  عبأن  لع ب ايصحي  لويب :قاا  ذاع يكن ايقواع ب كل  و يمكن لن ي   الَجَواب:

بذاهتاع فال ي زم مين كيون ي دي حسان ينير ا وحسان  مد يف لبواهبا وييست بصحيحةعك رة يا إخوان  ي ع  

ا.ايحديت ع    مدة يف ايباب لن يكون صحيح 

َؤال  ل من ايبيار  من حيت تحر  األيفاظ؟:  ل نستليا لن نقوا لن صحي  مس م لف السُّ

اع و يو ييدخل يف ح   الَجَواب: ي يو اييذ  ذكرنياه ديابق  لن صيحي  اإلميام مسي م ي تديي  :داعةسين ايصِّ

ليفاظهاع ويبيِّن االختال  بين رواية ايشييخ ايفيالين وايشييخ ايفيالينع فيالن رواه بم  ي  وبسياق األحاديت 

 داعة.سن ايصِّ فتحر  األيفاظ  ذا داخل يف ح  ع يم يذكر كذا وفالن رواه بدحوهع وفالن زاد كذاع وفال

َؤال  تدصحون بحفظ ؟ «ي صحيحين»كتاب جاما  ل    :السُّ

ايجيياما بييين ايصييحيحين  «ايصييحيحين» ييين ع ييب حفييظ مييا يف حسيين ايكتييب ايتييي ت  لميين  الَج،،َواب:

ألني  ت يبط  عب  بحسب ايمسانيدع وايحفيظ ع يب طريقية ايمسيانيد تسيهل ايحفيظع رت  ؒ ي حميد  

 .«ايصحيحين»ايراو  راو  ايحديتع وت بط عدد األحاديت ايتي يهذا ايراو  يف 

َؤال)  ؟ؒ  ايبيار  اإلمام عن يرو   يم ؒ يماذا اإلمام مس م  :(السُّ

 قد يكون يهذا لدباب ك يرة من ل مها: الَجَواب:

ا  ريييق اإلمييام وجييد  ييذه األحاديييت ايتييي لخرجهييا يف ايصييحي  ميين رييير ط ؒ لن اإلمييام مسيي م 

ثون ي تدون لع بع وايم   ايبيار  بوج    ا. بق يةحدِّ  اي  وم اعتداء  كبير 

ة يف آخر حيياة اإلميام ايبييار  فيميا بيدي  من ايجفو     صار شيء  إيب لن   ؒ ولشار ايحافظ ايذ بي 

 وبين اإلمام مس مع و ذا يحتاج إيب تفاصيل وإيب كالم ك يرع يي  اآلن  ذا مجاا ايكالم في .

،،َؤالا يييوجييد يف رواة اإلمييام ايبيييار  م   :لسُّ ر وخييوارج وش  ييد  ةع فكيييف يكييون ذييي  يف    ي  تهمييين بايق 

 ؟«صحي  اإلمام ايبيار »

 :ون يف ايرواية عن ايمبتدعة ضوابطة األئمة يتحر  ع  بتد  بايدسبة ي رواية عن ايم   الَجَواب:
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ع مين اييدعاة ي بدعية :منها تكيون ت ي  ايبدعية مين ايبيدع ايشيديدة : لال ومنه،ا .لال يكون  يذا ايمبتيد 

كايرفض وايقوا بقيوا ايجهمييةع ونحيو ذيي  مين ايبيدعع فيأخيذون عين ل يل ايبيدع ايمتوديلة لو ايبيدع 

 اييفيفة.

ع، َوَح،ِدي  َأْه،ِل اْلَبْص،َرِا لِْلَق،ْدر َلْو َتَرْكنَا َح،ِدي  َأْه،ِل اْلُكوَف،ِ  للته،يُّ »يذي  يقوا ع ي بن ايمديدي: 

مين ايبيدعع فيدحن ييو تركديا ايروايية عيدهم ألخ  ديا  من ايرواة عدد م شيء   لن ك ير  ع ي دي «بلخرفت اْلُكتُ 

 بك ير من ايحديت.

 راعون يف لحادي هم ضوابط.األئمة وإو رووا عن ايمبتدعة فإهنم ي   :نففذ

 شيد ببدعة.: لال يكون ايحديت مما ي  اهَ نْ مِ 

يا بايصيدق واألمانيةع ميا ق يية ل :ول م جانب يتحروني  يف اييراو  اييذ  ات هيم بدعية ن يكيون م روف 

حدي ي  وع يي  بدعتي ع  ي   تحم وا حدي  ع وكان يهيم مصي حة  دبطع فإذا كان صادق ا مؤتمد ا وضابل ا يحاي   

 رفر اهلل يدا وي .

َؤال ك   :السُّ اي بط ونفي ايشذوذع لال يكفي اشرتا  اي بط عن نفي  :من شرو  ايحديت ايصحي  ر  ذ 

 ايشذوذ؟

لن  قد يكون اإلنسيان ضيابل ا ثقيةع يكين ييي  بم صيومع قيد  :بب يف ذي ال ما يكفيع وايس   َواب:الَج 

وإال  يو يف نفسي   عف ذي  البد من اشرتا  عدم ايشيذوذ عيايف بسبب و م لو خلأيلئع قد ي  يزينع قد ي  

اظع ايمتقدينع وما عرفدا  ذه ايمتقن ضابط   ف  ميايفة إال بمقارنية ع وق ت ب ض ايميايفا  من اي قا  ايح 

اظع فوجد ايد   م بروايا رواياهت ف  قاد لن رواية األفراد ع ب وج ع وروايية  يذا ايحيافظ ع يب رير م من ايح 

اظع وحكموا بشذوذ رواية ذي  ايحافظ.وج  ميايفع فرج   ف   حوا رواية ايح 

َؤال  بالرا ؟ «الموطأ»ما م دب ايقوا يف  :السُّ

لو ذيي  يقوا اإلمام ماي : ب ندي عن فالن كذاع وال ي سدد ذي  ايحديتع لن ل   البَلغات الَجَواب:

ين اعتديب هبيا ايحيافظ ع األثرع  ذا م دب ايبالرا  ياظع ولك ير م  ف  بين عبيد ايير يف كتياب اوقد اعتدب هبيا ايح 

 بوصي ها بردياية يليفية ؒ ع فوص ها ك هاع ذكر ادانيد ا ك ها إال لرب يةع قيام ابين ايصيالح «مهيدايت  »

 .«وصل ايبالرا  األربا ايتي يف موطأ اإلمام ماي »ملبوعةع ب دوان 
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ا ايبالرا  إذا لردنيا لن نقيف ع يهيا نجيد ا يف كتياب  بين عبيد ايير اقيد وصي ها ايحيافظ  «مهييدايت  »إذ 

 .ايب   ت   ؒ  ايصالح بنا ايحافظ رداية ويفع ؒ 

َؤال تب؟متب نشأ ع م ايمصل   ويف ل  ق   :السُّ  رن ك 

  ذا يراجا لوا درسع تك مدا ع ب  ذه ايمسأية. الَجَواب:

َؤال  ؟«ما أجمعوا ْليه ما أخرجُت إنَّ »ما م دب قوا اإلمام مس م:  :السُّ

ميا لجم يوا ع يي ع ل  لجميا ع يي   فب  يهم قياا: :اخت ف ل ل اي  م يف تفسير  ذه اي بارة الَجَواب:

 ايحديت ثقا  ضابلون عدوا. ع ب لن  ذا ايحديت صحي ع ولن رواة  ذا ايدقاد من ل ل عصره

من مشيايي ع و يم اإلميام لحميدع وع ميان بين لبيي شييبةع ودي يد بين  ريد لرب ة  : إنما ي  وبعضهم قال

 ريد لرب ة من مشايي .ابا ع ي بن ايمديديع في  مدصورع وي ل اير  

 قاد من ل ل عصره لن  ذا ايحديت صحي .جم وا ع ي ع ل  لجما ع ي  ايد  لواألقرب لن يكون 

َؤال  ؟ا  ك ما جاء شيخي   تم لن تذكروا تاريخ ايوف  يو تف    :السُّ

 .إذا ورد عايم من اي  ماء نذكر وفات  :كأن  يقوا الَجَواب:

ر  ومسي م ذكرنيا اييوالدة بيل اإلماميان ايبييا عمن  ذا نبهونا لنا يف اي ادة لراعي  ذاع فإذا فاتدا شيء  

 .وايوفاة

  يقصيد ابين حيزمع ابين حيزم كيم تيويف ا ع ب ذي ع ي    ن  هو  ذكر وفات  فدبِّ إذا مر  بدا عايم يم ن عع ب كل  

 لرب مائة ودب ة وخمسين تقريب اع وإال األر ب قد ذكرنا وفاياهتم.

 ايدوو  مر م دا يف لوا درس ويذي  ما احتجدا يذكر وفات .

َؤال   ل شيوخ اإلمام ايبيار  ثقا  لم ال ك هم؟ :السُّ

يوخ اإلمام ايبيار  ايمذكورون يف ايصحي  لهنيم ثقيا ع إال ايق ييلع ل  لقيل اينايب يف ش الَجَواب:

 ايق يلع وضربدا م اال  بإدماعيل بن لبي عوي  فإن  متك م يف حفظ .

يكن قاا ل ل اي  م إن اإلمام ايبيار  بدو ما ن قل عد  لن  كان ي تمد ما يف لصيوي ع وال ي تميد ع يب 

 .-حفظ  فقطع ندب  إن شاء اهلل
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َؤالال ا ع يب ديدد وذكير لم  ية ع يب ذيي ع  يل يف ايدرس ايماضي ذكر لن   :سُّ ال يدبني لن نف ل ددد 

 دبق  لحد يف  ذه ايمسأية؟ و ل وافق  اي  ماء من ب ده و كذا؟

 لديبق  إييب  يذا ع مياء ك ييرونع ميدهم ايحياكم لبيو عبيد اي ي ؒ ن م ايحافظ اي راقي  الَجَواب:

ا ن  لن  ال ابن ايصالح ايذ  يدظم كتاب ع و ذا  و ايصحي ع  ومدهمع «م رفة ع وم ايحديت»يب ل ق لن إديداد 

 قيد ذي  بحسب شيوخع لو بحسب ايب دان.م ين  و لص  األدانيدع وإنما ي  

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ  هظمَقهل ع نَّ

 ع صَِّحْيُح ع زَّعِئُد َعَلى ع صَِّحْيَحْيِن

،،ِحْيِل إْذ ُت،،،نَ ُّ  - 29  َوُخ،،ْذ ِزَي،،،اَدَا الصَّ

 

ُتُه أْو ِم،،،،،ْن ُمَص،،،،،نَِّ  ُيَخ،،،،، ُّ    ِص،،،،،حَّ

كِ،يْ  - 30   بَِجْمِعِه َنح،َو )اْب،ِن ِحبَّ،اَن( ال َّ

 

  ٍِ  )َواب،،،،،،ِن ُخَ ْيَم،،،،،،َ ( َوَكالُمْس،،،،،،،َتْدَر

 

 

 

ل،،ى َتَس،،اُهَل  - 31  اَل: َم،،ا اْنَف،،َردْ َوَق،، -َْ

 

ٍَ َحَس،،،،،نب َم،،،،،ا َل،،،،،ْم ُي،،،،،َردّْ    بِ،،،،،ِه َف،،،،،َذا

،،،َ ، َوالح،،، ُّ أْن ُيْحَك،،،ْم بَِم،،،ا - 32   بِِعلَّ

 

 َيلْي،،،،،ُ ، والُبْس،،،،،تِْي ُي،،،،،َدانِي الَحاكِم،،،،،ا 

 ع  ُمْسَتْخَرَجهُت 

،،،ِحْيِل  - 33 ل،،،ى الصَّ َْ َواْس،،،َتْخَرُجوا 

 )َك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َأبي

 

َواَن،،،،،،،،،َ ( َوَنْح،،،،،،،،،ِوِه، َواْجَتنِ،،،،،،،،،ِب   َْ 

َُ الُمُت،،،وِن َلُهَم،،،ا - 34  ٍَ ألَف،،،ا ،،،ْ َو َْ 

 

 إْذ َخاَلف،،،،،ْت َلْفظ،،،،،م َوَمْعن،،،،،ًى ُربََّم،،،،،ا 

تِه َوَم،،،ا َتِ ْي،،،ُد  - 35   ف،،،اْحُكَمْن بِِص،،،حَّ

 

 َفْه،،،،،،َو َم،،،،،،َع الُعُل،،،،،،وِّ ِم،،،،،،ْن َفائَِدتِ،،،،،،هْ  

َواألَْص،،َل َيْعن،،ي الَبْيَهق،،ي َوَم،،ْن  - 36 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َ ا َْ 

 

 َوَلْي،،،،،،،،َت إْذ َزاَد الُحَمي،،،،،،،،ِدي َميَّ،،،،،،،،َ ا 

 َرعِتُب ع صَِّحْيِحَم 

ُهَم،،،،ا - 37 ،،،،ِحْيِل َمْرويُّ  َوَأْرَف،،،،ُع الصَّ

 

، َفَم،،،،،،ا  ، َفُمْس،،،،،،ِلمب  ُث،،،،،،مَّ الُبَخ،،،،،،اِريُّ

َش،،،،،ْرَطُهَما َح،،،،،َوى، َفَه،،،،،ْرُا  - 38 

 الُجْعِف،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ي

 

، َفَه،،،،،،ْرُا َغْي،،،،،،رَ َيْكف،،،،،،ي   َفُمْس،،،،،،ِلمب

 

 

نْ،،َدُه التَّْص،،ِحْيُل َل،،ْيَس ُيْمكِ،،نُ  - 39
ِْ  َو

 

ْص،،،رَِنا، َوَق،،،ا  َْ ،،،ي 
 َل َيْحَي،،،ى: ُمْمكِ،،،نُ فِ

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل: 

ن مع م دا يف  ذه األبيا  عدة مسائل وق ايا؛ يكين قبيل لن نشيرع يف شيرحها مين اييدرس ايقيادم إن 

ع تتجهيزون -ت يايب-يألبيا  ايتي ددشرحها يف ايدرس ايقادم بإذن اهلل     شاء اهلل نستما من ب  كم حفظ  

يبيت رقم تس ة ولرب ينع نستما ب د ميا نسيتما مين قيراءة لخيديا إييياس ولحيد من ايبيت رقم لرب ين إيب ا

 .-ت ايب-اإلخوانع نستما يألبيا  مدكم حفظ ا إن شاء اهلل 

 : ايصحي  ايزائد ع ب ايصحيحين.ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ِم إْ  تذ ذذذذذذَ     - 29 َْ ِْ ةمَ َ َ    ي ذذذذذذ م ذذذذذذ  َ خ 

 

َذذذذذذذذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذذذذذذذذْ  م َيذذذذذذذذذذذذذذذ  م      ذذذذذذذذذذذذذذذ  ت ه  ِّْ  مم   م
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ب د لن ذكر يف األبيا  ايماضية ل م مصدرين يألحادييت ايصيحيحة لال و ميا ايصيحيحان؛ صيحي  

لراد لن يدبي   ديا ع يب بقيية ايكتيب ايتيي يمكين لن  ؒ وصحي  اإلمام مسي م  ؒ اإلمام ايبيار  

 تستفيد مدها ت   األحاديت ايصحيحة وكأن  يجيب ع ب دؤاا يقوا قائ  :

 فإذا كانت توجد كيف لقف ع يها؟ ؟ غير الصحيحينهل توجد أحادي  صحيح  يف

 إن األحاديت ايصحيحة ايزائدة ع ب ايصحيحين تأخذ ا بلريقين:» فأجاب ايحافظ اي راقي وقاا:

ا من ايمصيدفا  نيو  ع يب صيحة ذيي  ايحيديت يف لحيد مصيدفات  صد  م   : إذا وجد   ري  األولال َّ  ف 

 ايمشهورةع ايم تمدة.

 ق ايحافظ اي راقي  دا ما يو وقفدا ع ب ذي  ايقوا يذي  اإلميام يف كتياب مين وي تحق بذي  كما لط

ا ودد رب يذي  لم  ة إن شاء اهلل. عايكتب األخرى  حتب وإن يم يكن مشهور 

ا ايلريق األوا ايذ  نستفيد مد  م رفة ايحديت ايصحي  ايزائد ع ب  لن نقيف ع يب  «ايصيحيحين»إذ 

 يم ترين يف تصحي  ايحديت.قادع اكالم  ألحد األئمةع ايد  

: عدييدنا ميين لشييهر  -يف اينايييب-تجييده  ؟وه،،ذا الك،،َلا أي،،ن تج،،ده يف ايمصييدفا  ايمشييهورةع ميي ال 

ايمصييدفا  ايتييي فيهييا األحكييام ع ييب األحاديييت ايصييحيحة لو بيييان األحاديييت ايصييحيحة جيياما اإلمييام 

ا وماع فإن  يحكم ع ب األحاديت في  ؒ ايرتمذ    عوميا كيان رريب يا عكيان حسيد ا بين مدها ما كان صحيح 

اوما كيان م   ي عدكير  ا إذا حكيم ع يب حيديت بأني  صيحي  فإنديا نسيتفيد نص    ع يب صيحة ذيي  ايحيديت فيإذ 

ا إذا كان خارج  ا ع ب ما يف «نيْ َح يْ حِ الصَّ »وخصوص  ا زائد   . «نيْ َح يْ حِ الصَّ »ع فيكون صحيح 

 .هذا وجه من ال ري  األول

: اإلميام ايبييار  : لن تجد كالم االوجه الثاين  ؒ إلمام ايم تر يف رير مصدفات  ايمشيهورةع مي ال 

األحادييت تجيد ا خيارج ايصيحي  مين ذيي  لن اإلميام  ييب ض   يي  تصيحيحا    الص،حيلنفس  صياحب 

يدقل عن اإلمام ايبيار  تصحيح  يب ض األحاديت و ي خيارج  «ع    ايكبير»ويف  «جام  »ايرتمذ  يف 

ا نستفيد لن  عايصحي   .«ايصحيحين» ذا حديت صحي  زائد ع ب ما يف فإذ 

 لن ايلريق األوا نو إمام من األئمة ايم ترين ونجده يف موردين:ي دي 

 : ايمصدفا  ايمشهورةع و ذا نو ع ي  ابن ايصالح.المورد األول

 : ادتفدناه من لخالق ايحافظ اي راقي؛ ألن  قاا:المورد الثاين
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ِحْيِل إذْ َوُخْذ زِ ) ُتهُ  .... ُتنَ ُّ  َياَدَا الصَّ  .(ِصحَّ

ا ع ب صحة حديت من كالم لحد األئمية تسيتفيد ذيي ؛ يكين ابين ايصيالح  ل  مكان وجد  في  نص 

ألني   دياك ق يية ديتأتيدا إن شياء  اشرت  لن يكون ذي  ايدو يف لحد ايكتيب ايمشيهورةع يمياذا؟ ؒ 

متيأخرةع فيإذا كيان ايكتياب ريير اهلل؛ ق ية ايتصحي ع لن ابن ايصيالح يمديا مين ايتصيحي  يف األعصيار اي

رة تيأخِّ و ايمدقيوا عين اإلميامع واألعصيار ايم  البيد لن ت ير  صيحة إديداد ذيي  اييد   :مشهور م دب ذي 

 أنفسهم كما ديأيت تفصي   يف آخر األبيا  إن شاء اهلل. بل  ها ال يستلي ون لن يدركوا ذي  

اييذ  نيو ع يب صيحة ايحيديت  دقياايدلما ايحيافظ اي راقيي فإني  لط يق حتيب ييو كيان كيالم اإلميام 

ا يف كتيياب  رييير مشييهور م ييل مييا ق دييا قبييل ق يييل  لو ب ييض األجييزاء  عي رتمييذ  «اي  ييل ايكبييير»موجييود 

لو حتب يف كتب ايجرح وايت ديل؛ ألن ب ض كتب ايجيرح  عوايمشييا  إذا ص  اإلدداد إيب ذي  اإلمام

تدقل ب ض لقواا األئمية يف بييان صيحة ايحيديت ونحو ا  «تاريخ بنداد»وايت ديل لو ب ض ايتواريخ م ل 

 وض ف .

   :الطريق الثاني غري نص اإلمام

 .(أْو ِمْن ُمَصنَِّ  ُيَخ ُّ بَِجْمِعهِ )

يي «ايصييحيحين»نسييتفيد األحاديييت ايصييحيحة ايزائييدة ع ييب مييا يف  ت يف ف  دِّ ميين ايمصييدفا  ايتييي ص 

 الثة مصدفا :فا  يف ذي  عددنا ثصد  خصوص األحاديت ايصحيحةع ولشهر ايم  

 .ؒ  ة: صحي  ايحافظ ابن خزيماألول

 ان.بن حب  ا: صحي  ايحافظ والثاين

 واي ايت: مستدرك ايحاكم لبي عبد اهلل ايديسابور .

 ويذي  يقوا ايحافظ اي راقي: 

كِيْ  أْو ِمْن ُمَصنَِّ  ُيَخ ُّ بَِجْمِعهِ ) ع ايزكيي  يذا كيينحو كتاب ابن حبيان ايز  ي دي ع (َنحَو اْبِن ِحبَّاَن ال َّ

وكتيياب ابيين خزيميية ايصييحي   (واب،،ن خ يم،، )ع    وصييف البيين حبييانع ل  زكييب لخالقيي  وع ميي  وف يي   

 ايحاكم. وكايمستدرك ألبي عبد اهلل
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ذع فأعال م ايحافظ محمد بن إديحاق بين خزيميةع نبدل هبؤالء اي الثة بحسب ايقدمع وبحسب ايتت م  

 ذا اإلمام صدف كتاب ا دماه ايصحي  و و كتاب كبيير ييم إمام األئمة ايمتوىف ددة ثالثمائة وإحدى عشرع 

يف عيداد ايمفقيودع حتيب يف عصير األئمية ايكبيار م يل عصير فإن   ه  باع ولما دائر  يصل إييدا إال قريب من اير  

ا  بيأطرإتحا  ايمهرة »با لو اي  ت يف كتاب  بن حجرع فإن  يم يقف إال ع ب  ذا ايقدر قريب اير  اايحافظ 

ف ذي  زاد عدد ايكتب عدده إييب لحيد عشير كتاب يا وإال  يي  عايتي مدها صحي  ابن خزيمة «ة شرايكتب اي

ع فاحتيياج لن يزيييد يف اي ييد   ا ألنيي  يييم يقييف ع ييب صييحي  ابيين خزيميية كييامال  ة يف األصييل عشييرة وزاد واحييد 

ا  يكي تتم اي دة. عواحد 

ا صحي  ابن خزيمة   «صحي  ابين خزيمية»ةع وح  ي  ح  ة يف األحاديت ايص  د  فر  لحد ايكتب ايم   ؒ إذ 

يي يييدرج  ؒ شييكل ع ييي  لن ابيين خزيميية ةع إنمييا ي  ح  ي  ح  ال شيي  لن فييي  جم يية وافييرة ميين األحاديييت ايص 

بيل  عقيون بيين ايصيحي  وايحسينفرِّ حاحع فهو من األئمة اييذين ال ي  ان يف األحاديت ايصِّ س  األحاديت ايح  

يي ييا ايحسيين مييا ميير  عي  ع يييكم فيمييا دييبق إن شيياء اهلل ميين  يكيين ميير   ع يدييادرجون ايحسيين يف ايصييحي ع طب  

 درادتكم وايمقصود بايحديت ايحسن:

ي تصيل مين ريير شيذوذ  بإدداد ايم      ضبل   فو و ايحديت ايذ  يروي  عدا  خ :الحسن لذاته ةع وال ع  

ا مين  «صيحي  ابين خزيمية»فييت ف عن ايحديت ايصحي  يف ق ية اي بطع ويدا ع ب ذيي  لن يف  ك يير 

ي ؛تاب يا واة ايذين ييرج يهيم صياحبا ايصيحي  يف ايم  اير   م يف حيدي هم لو لن لحيادي هم مين تك   يكيوهنم م 

يسن كمحمد بن عجالن وابن إدحاق ولدامة بن زيد اي ي ي ونحيو م مين ايير  ايدوع ايح   م فييهم تك ِّ واة ايم 

 هبم  ؤالء اي الثة: لن حدي هم ال يصل إيب ايحديت ايصحي ع فهم يذكرون  ذه األحاديت لقصد بحيت  

 ابن خزيمةع وابن حبان وايحاكمع يذكرون لحاديت  ؤالء بك رة يف كتبهم.

ا رواية ايمجهويين ق    :آخر وهناٍ أمرب  يميا يحيرتز  يؤالء ايح  ق ية لي   ابين حزيمية وابين  اظ خاصية  ف 

 فييرجون حدي  .عدده ي د عدال   او  ايذ  يم يوجد في  جرح  ان عن رواية ايمجا يلع فإن اير  ب  ح  

ستيع وييد ديدة ميائتين وثميانين تقريب يا محمد بن حبان ايب   :ن يد هذا بياًنا ْند ابن حبان، ابن حبان هو

ان ت مييذ البين خزيمية ب يلو ب د ددة مائتين وثمانين تقريب يا وتيويف ديدة ثالثمائية ولرب ية وخمسيينع ابين ح  

اع ومين ف يل اهلل وصد   ا صيحيح  ة األصي ي      حي  موجيود بيين لييديدا ع يب صيورت  لن كتابي  ايصي ۵ف لي  

ألن  رتبي   عب كتاب  ايتقاديم واألنواع ودماه هبذا االدمدم   ؒ ألن ابن خزيمة  عوع ب صورت  ايمرتبة
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وميا كيان مين  عايديوا ي وحيد ابرتتيب رريب بحسب ايم اين األصويية يألحاديتع ل  األوامر وحد ا و

و كذا؛ ف ذي  عسر ترتيب  وذكير  يو نفسي  يف مقدمية ايصيحي  لن ايسدن وايف ائل وايمستحبا  وحده 

ا عحفظ كتاب من لدباب توجه  إيب  ذا ايرتتيب لن ي   فيإن اإلفيادة مدي  ال  عفإن ايكتاب إذا كيان ترتيبي  عسير 

    رريب.ع و ذا تأويل  لو تصر     تكون إال بحفظ  

ايحيافظ وممين وا برتتيبي  ا تم   «بن حبانصحي  ا»اي  ماء يما رلوا  ذا اإلشكاا يف ترتيب  :ع ب كل  

يع وكيذي  لحيد ايح  «اإلحسان يف تقرييب صيحي  ابين حبيان»يابن ب بان رتب  يف كتاب  ايمسمب ب ب ع  د  فياظ ي 

ا ايدمشقي رت  اايحافظ  يكن ايرتتيب ايذ  وصل إييدا  و ترتييب ابين ب بيان و يو ايملبيوع  عب بن رزيق لي  

يف وزارة األوقيا  يف  ا  ب يط   ت عصيورع يب ضية لو ايتي قب ها كتياب ابين حبيان با يف ايسدة ايماط  ايمتداوا و  

ا.قلر و و موجود بين ليد  ايداس   متوافر 

قارب مده  شيي  ابن خزيمةع فما م ب من لن صحي  ابن خزيمة فيي  األحادييت ابن حبان مدهج  ي  

يايح   ميين  ؒ وابيين حبيان  «نصييحي  ابين حبيا»قياا يف وفيي  ب ييض لحادييت ايمجا ييل كييذي  ي   عانس 

يي   «اي قيا »ا  و من يم يرد في  جرحع ويذي  ييورد يف كتياب د  لن  يرى اي    :قة ب األمور ايمشتهرة ايمت  ِّ 

ع فييورد لحادييت «صيحيح » ر  فييهم جيرحع وكيذي  يصيدا يف جم ة كبيرة من ايمجا يل؛ يكوهنم ال ي  

شيروط   ي  وربميا تسيا ل يف ب يض  ايحيديت ايحسين بايحيديت ايصيح -كميا تقيدم- حيق ايمجا يل وي  

 األخرى.

ا ايحيياكم سييتدرك ألبييي عبييد اهلل ايحيياكم محمييد بيين عبييد اهلل بيين ايبيِّييلمييا ايكتيياب اي ايييت و ييو ايم  

ايديسابور  ايمويود ددة ثالثمائة وإحدى وعشيرينع وايمتيوىف ديدة لرب مائية وخمسيةع ل  كيم كيان ديد  

ع و ذا ايسن نحت حين تويف  اج إيي  ب د ق يلع فاحفظوه.لرب ة وثمانون عام 

ييايم  »ليييف ايحيياكم عبييد اهلل كتابيي   يف نييوع  «ايصييحيحين»ع وييت ييف كتيياب ايمسييتدرك عيين «كدر  ت  س 

فا صيحيحين بحسيب اجتهاد ميا دون نظير إييب صيدِّ ايتصديفع فإن ابن حبيان وقب ي  ابين خزيمية لرادا لن ي  

 ا صحيحة باجتهاد م.صحي  ايبيار  وصحي  مس مع وإنما األحاديت ايتي يروهنا لهن

ا آخييرع فقصييد لن ييييرج األحاديييت ايصييحيحة ايتييي فاتييت صيياحبا  لمييا ايحيياكم فإنيي  قصييد مقصييد 

 ايصحي ع  ذا شيء.
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 .: لهنا تكون ع ب شرطهما لو ع ب شر  لحد ماوالهيء الثاين

ا لن يكون كتاب  ع ذا فرق يف مقصد ايتأييف  عيف لع ب درجيا  ايصيحة «ايمستدرك»ف ذي  يدبني إذ 

 يرج لحاديت ع ب شر  ايشييين لو لحد ما.ألن  دي  

يف األبييا  ايقادميةع ميا ايمقصيود بشير  ايشيييين دييأتيداع فيال  -إن شياء اهلل-ر  دتأتيدا ق ية ايش  

داع نسرتدل في   «ايمسيتدرك»وقا ي  تسياؤا كبيير يف كتياب  ؒ اكم لبا عبد اهلل يكن اإلشكاا لن ايح     

إني  كيان واديا اييليو يف ايتصيحي ع ل  لني  عديده تسيا ل شيديد يف  يقيوا: ؒ حتب إن ابن ايصالح 

نحو مين مائية حيديت موضيوعع فكييف  «ٍرَ ْد تَ ْس المُ »بل ذكر ايحافظ ايذ بي لن  وقا يف كتاب  عايتصحي 

ع يييب ايصيييحيحين مائييية حيييديت موضيييوع مكيييذوب ع يييب رديييوا اهلل  ٍرَ ْد تَ ْس،،،المُ يكيييون يف كتييياب 

ر ايكيالم ع يب ايحياكم لك ير مين ابين وك  ي دقير ايد  هيذا ك  يع ويكبيير   ال ش  لن  يذا تسيا ل   ؟♀

عديد ما شيروطهما ايم روفية وحياوال لن  -رحمهيم اهلل-ألن ابن خزيمة وابين حبيان  عخزيمة وابن حبان

 يوفيا هبا.

شير  ايبييار   لحاديت ع بي دي ع ايصحةب لن يأيت بأحاديت يف لع ب درجا  ع  لما ايحاكم فإن  اد  

و ع يب شيرطهما وميا ذيي  وقيا يي   يذا ايتسيا ل ايكبيير يف إييراد لحادييت ب  يها وع ب شير  مسي م ل

ا لحادييت ب  يها شيديدة اي ي ف موضوعةع ولورد يبيل إن ب يض ايح   علي   اظ و يو ايحيافظ لبيو دي د ف 

فيي  حيدي  ا ع يب شيرطهما وال ع يب شير  لحيد ماع  ف م يير   «مستدرك ايحاكم»إن  نظر يف  :ايماييدي يقوا

 ايكتياب مين األوا إييب األخيير مييا وجيد وال حيديت واحيد ع يب شيرطهما وال ع يب شيير  يقيوا نظير يف

 لحد ما.

ا      ي  ا لبو د د ايماي  د  طب  
شديدة ع ب ايحاكم لبي عبد اهلل يما رلى  يذه ايوا ييا   ةي كان لخذت  ر ب  د 

ذا ايكيالم فيي  يذ بي رلى لن  وايموضوعا  ايموجودة يف ايصحي ع فقاا  ذه ايك مةع ويذي  ايحافظ ا

و يو فيي  ثمانيية آال  حيديت ايمستدرك ال يمكن لن يصل كتاب ي دي ي صحي ع  جانب  ولن  م   عكبير ر و

د ع يب شيرطهما وال من ايمكررع لك ر من ثمانية آال  وثمانمائة حديتع وال يوجيد فيي  وال حيديت واحي

 يو  :رك،ابِ المُ ور يوع ل  مكيابرة  ة  رلى لن  ذا ايكالم من لبي د د ايماييدي لن  مكابر عع ب شر  لحد ما

ايوا ييا   ايتأويل ألبي د د ايماييدي لني  يميا رلى ك يرة   :ايذ  يرى ايحق وي رف  ويرتك ع وإنما كما ق ت
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سيتدرك ع يهميا بم يل قاا  ذه ايك مة ر ب ا ي صحيحين لن يستدرك هبميا لو لن ي   ٍرَ ْد تَ ْس المُ ايموجودة يف 

  ذه األحاديت.

يال ش  لن في  جم ة من األحاديت ايصحيحة وجم ية مين األحادييت ايح   ٍدرَ ستالمُ  :ع ب كل   انع س 

وفي  عدد كبير من األحادييت اي ي يفة وايموضيوعا  م يل ميا ذكير اييذ بي قرييب مين مائية حيديت مين 

 ايموضوع.

ما م ب من لن ايحاكم لييف  هو ،والسبب يف وقو  هذا الوهم وهذا التساهل من الحاكم أبي ْبد اهَّلل

ييا وثمييانين دييدةع ل  ديين عاييييةع فهييو ليييف  يف آخيير حياتيي ع  ييو ب يي  ميين ايسيين ق دييا كييم؟ «سييتدرك م  » لرب  

ف حاي ع ف يم يسيتلا لن يف آخر حيات  و و يف اي مانيدا  من عمره ب د لن ض ف جسم  وض    ٍرَ ْد تَ ْس المُ 

حييافظ ابيين حجيير  ع ويييذكر ايدقحيي  فوق ييت فييي   ييذه األو ييام و ييذه اإلشييكاال  ايتييي ميير  حييرره ولن ي  ي  

جيي  ولنيي  يقييل فييي  ت  بييا األوا ميين ايكتيياب يوجييد ايديياظر فييي  لنيي  يف اينايييب م  لني  يييو ادييت ر  اير   ؒ 

يإنما يقا ب د اير   ل  ولن ايتسا    عايتسا ل   يميا يكد ي ع دقِّ با األوا من ايكتابع فهذا يدا ع ب لن  حاوا لن ي 

 لن يرزه ع ب ايصورة ايالئقة ب . يم يستلا تدقيح  ويم يستلا ه  ف  يف آخر عمر  لي  

ا ايحاكم لبو عبد اهلل وقا مد  تسا ل    عيف تيريج  يألحاديت بحيت لن مدهيا ميا ييي  بصيحي  كبير   إذ 

لن  داك لحاديت ميرجة يف ايصحيحين و يو يقيوا إن ايحيديت  :بل منها من األوهاا الواضح  والظاهرا

،»ت موجيودة يف ايفالين ع ب شيرطهما وييم ييرجياه وت ي  األحاديي ع وقيد اعتديب هبيا ب يض «نيْ َح يْ حِ الصَّ

وعفيا  ؒ -ايم اصرين بجميا األحادييت ايتيي خرجهيا اإلماميان؛ ايبييار  ومسي م وزعيم ايحياكم 

 لهنما يم ييرجا ا. -عد 

   ف ذي  يقوا ايحافظ اي راقي:

( ٍِ لى َتَساُهلَ ... َوَكالُمْسَتْدَر َْ). 

 ب.اي     ت  ؒ ن مصدف  وقا في  تسا ل م ٍرَ ْد تَ ْس المُ يقوا لن: 

صيياحبا  اويييم ييرجيي ٍرَ ْد تَ ْس،،المُ  ييذا ايتسييا لع  ييذه األحاديييت ايتييي يف  ٍرَ ْد تَ ْس،،المُ إذا كييان وقييا يف 

 ايصحي  ما حكمها؟

 ي دي ابن ايصالح.« وقاا» :ؒ يقوا ابن ايصالح 
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،،،،مْيرُ   َفَحْي،،،،ُ  َج،،،،اَء الِفْع،،،،ُل والضَّ

 

 لِواِح،،،،،،َد َوَم،،،،،،ْن َل،،،،،،ُه َمْس،،،،،،ُتْوُر  

 

 

 

 

 ابن ايصالح. فهدا قاا يريد ب  من؟ع (َل َقا)َك، 

األحادييت ي ديي ع «فيذاك حسين ٍرَ ْد تَ ْس،المُ ما انفرد ب  ايحاكم يف كتاب » :ؒ يقوا ابن ايصالح 

قبييل  فيدحكم بحسيدهاع فهيي إن ييم تكين صيحيحة فهيي مين ٍرَ ْد تَ ْس،المُ ايتي يدفيرد بإخراجهيا ايحياكم يف 

ا احرتز ابن ايصالحع قاا بشع ايحسن ع ل  ميا ييم ييرد  ما ييم ييورد ب  ية   أَل يظهر فيها ْل » ر :بشر  لي  

 حكم ع ي  بحسب ت   اي  ة.ة فإن  ي  فإن ظهر  في  ع    عذي  ايحديت ب  ة قادحة في 

ي ديي ع (َوالح، ُّ أْن ُيْحَك،ْم بَِم،ا َيلْي،ُ  ) س م البين ايصيالح  يذا اإلطيالقع فقياا:ايحافظ اي راقي يم ي  

واب يف مسأية األحاديت ايتي انفرد هبا ايحاكم لندا ال نحكم بحسدها وإنما ندظر يقوا ايحافظ اي راقي ايص

فيها حدي  ا حدي  ا ونحكم ع يها بايحكم ايالئق بيذي  ايحيديت حسيب ايشيرو ع حسيب تيوافر ايشيرو  

 يف  مدها ما  و صحي  ومدها ما  و ض  ألن  ذه األحاديت كما مر   عه  قادِّ ايم روفة يف ع م ايحديت وعدد ن  

ا ومدها ما  و موضوع.  ومدها ما  و ض يف جد 

ا البد لن ندظر فيها حدي  ا حدي  ا  فيها دبب  د  ج  فيها شرو  ايصحة لو و      وندظر  ل توافر   عف ذي  إذ 

 نع فدحكم ع يها حدي  ا حدي  ا بحسب ما ي يق هبا من حكم.س  من لدباب اي  ف لو ايح  

دظر ايداقد يف ايحيديت ويدظير ايحاكم يستأن  ب  حين م ال  ي  و ذا  و ايصواب وايراج ع وإنما كالم 

كيم بصيحة ذيي  ايحيديت ةع يستأن  بكالم ايحاكم لن  دبق  إيب ايح  يف ايشرو  وادتفائ  يشرو  ايصح  

 ايحديت ع ب شرطهما لو ع ب شر  لحد ما. لو دبق  إيب ايحكم بأن ذي 

ا ل   يا وال يقيوا إن ذيي  ايحيديت صيحي  اإلديداد م   :  لن  داك لحاديت يقيوا فيهيا ايحياكمنبِّ لي   ل ق 

ييدع يف حكيم  ٍالمس،تدرع جم ة لحادييت موجيودة يف و ي جم ة عع ب شرطهما وال ع ب شر  لحد ما

 لهنا ع ب شرطهما لو ع ب شر  لحد ما.

 قارب ايحاكم يف ايتسا ل وذي  يف قوي :وابن حبان ي  »ثم يقوا ايحافظ اي راقي: 

« 
 
ت ي ي: ل  ي   ن حبان: ل  اب«وايب س 

ان   عقارب ايحاكم يف ايتسا ل؛ يكن كما تقدم تسا ل ايحاكم لشيدي د 

،»شير   ع يب «صيحيح »لن  ذه األحاديت ايتي لخرجها يف  ألن ابن حبان يم يدع   وال ع يب  «نيْ َح يْ حِ الصَّ

شر  لحد ما وإنما يقوا ي   ذه األحاديت ايصحيحة لن بذيت جهد  يف ايت ر  ع ب صيحتهاع فتبيين 
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يي باجتهاد  لهنا صحيحةع فأورد   ذا ايكتابع بيال  ايحاكم ايذ  يقوا إهنا ع ب شيرطهما لو ع يب 

 شر  لحد ما.

يف ايحيديت مين  إن ابين حبيان لمكين  » حييت قياا: ؒ : ما ذكيره ايحيازمي ثم مسأل  أخرى وهي

تياز صيحيح  ع يب وييذي  ام عمين ايحياكم لبيي عبيد اهلل ولق يد   فابن حبان يف ع م ايحديت لع م  « ايحاكم

 .«مستدرك ايحاكم»

ا ال تدسوا ايمسأية ايتي مر   في  يف دبب ما وقا ي  من لو يام يف كتابي  لني  لي   ؒ   لن ايحاكم ولي  

حرر ايكتياب فوق يت نحيو  يذه األو يامع وإال ايحياكم ع ويم يستلا لن ي     ف وكل  ذ د  يما ض    ه  آخر عمر  

وكتابي   «م رفية ع يوم ايحيديت»ع يب ذيي  كتابي   صيديف وييدا  لبو عبد اهلل  و من ايم يروفين بحسين ايت

ي«تياريخ نيسيابور»ع وكتياب «ايمدخل إيب اإلك يل»وكتاب   «اإلك يل» ف كتب يا عظيمية اديتفاد ل يل ع فإني  لي 

ع ويذي  كتاب ايمستدرك إنميا ٍرَ تَد ْس المُ   إيب كتاب جِّ قد ما و  ويي  ع يها من ايد   عاي  م مدها فوائد ك يرة

ا يت بلوه. وقا  ي  ايو م في  يهذا ايسبب ايذ  كررت  مرار 

 : ايمستيرجا .المسأل  الثاني  

يؤخييذ ميين نصييوص األئميية ع ييب صييحة ذييي  ايحييديت  ن ايصييحي  ايزائييد ع ييب ايصييحيحينإ :قلن،،ا

 ويؤخذ من ايمصدفا  ايتي لفرد  يألحاديت ايصحيحة.

ا  داك كتب تسمب عدد ل ل اي  م بايمستيرجا .  لي  

   ايحافظ اي راقي:يقوا 

،،،ِحْيِل  - 33 ل،،،ى الصَّ َْ َواْس،،،َتْخَرُجوا 

 )َك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َأبي

 

َواَن،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َ ( َوَنْح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِوهِ   َْ 

 ايمستيرجا  لوال  دعونا نتك م ع ب دبب تأييفها: 

ورلوا ما فيهميا مين ع يم ولحادييت  نيْ َح يْ حِ الصَّ لصحاب ايمستيرجا  رلوا كتابي ايصحي  لو رلوا 

فأعجبوا هبذين ايكتابين؛ يكن لرادوا لن  ذه األحاديت يكون يهيم ة يف لع ب درجا  ايصحة صحيحة قوي  

يحق روايتها بأدانيد م  مع فدظروا إيب لن   حي  فكانيت هم يو رووا  ذه األحاديت من طريق صياحبي ايص 

لدانيد م نازيةع ويو لخرجو ا من رير طريق صاحبي ايصحي ؛ يكانت لدانيد م عايييةع فمين لجيل  يذا 

 فيستفيدوا فائدتين: بأدانيد عايية نيْ َح يْ حِ الصَّ  ؛ ييسوقوا لحاديت ليفوا ايمستيرجا
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 لهنم يروون  ذه األحاديت ايصحيحة ايتي يف لع ب درجا  ايصحة. :الفائدة األوىل

ع إذا ات   يديا ديبب تصيديف ايمسيتيرجا  يت ي  يديا والفائدة الثانية   : لهنم يروهنا بإدداد عاا 

 ايمراد بايمستيرجا .

مين ريير طرييق  نيْ َح يْ حِ الصَّ ايمستيرج  و ايكتاب ايذ  يسوق في  مصدف  لحاديت : خرجإذن الُمست

 .لو شيخ شيي ع في تقي م   يف شيي  فمن فوق صاحب األصلع 

 » بين حجير:ايقيوا ايحيافظ  «مستيرج لبي ن ييم األصيبهاين»م ال  عددنا مستيرج مشهور و و  ي دي

ا يف صحي  اإلمام ايبيار  وصحي  اإلمام مس م وقيد لبو ن يم األصبهاين يو لراد لن يرو  حدي    ا موجود 

فإن  ين يصيل إييب لبيي داود إال بأرب ية رجيااع لبيو داود ايليايسيي  علخرجاه من طريق لبي داود ايليايسي

يي  لبا داود صاحب ايسدنع لبو داود ايليايسي  ؒ لحد ايحفاظ ايكبار من تالميذ ش بة بن ايحجاج 

حدي  ا يحتاج إيب لرب ة بيد  وبين ايبيار  لو مسي م اثديان لقيل شييءع     لن يرو  من طريق   يم يو لراد لبو ن  

 وشيخ ايبيار  لو مس مع  ؤالء لرب ة. وايبيار  لو مس م

فإني  ييرو  عين ابين فيارس عين  ع يم يرو  لحاديت لبي داود بلرييق لع يب مين  يذا بك ييريكن لبا ن  

فهيو ييو لراد لن ييرو  ايحيديت مين طرييق ؟ اثديان ن لبيي داودلبيي داود كيم بيدي  وبيي يون  بن حبيب عن

مين طرييق ايبييار  لو  ه  أرب ةع يكين إذا اديتيرج  وييم ييروايبيار  لو مس م ما يصل إيب لبي داود إال ب

ع يب  رى عديد لصيحاب ايمسيتيرجا  ديواء  ب يميرة ايك  مس م فإني  يصيل إييب لبيي داود بياثدين وييذي  اي   

  ي ق ية اي  و كما ديأيت إن شاء اهلل. نيْ َح يْ حِ الصَّ  لو رير نيْ َح يْ حِ الصَّ 

 .نيْ َح يْ حِ الصَّ ومدها ما  و ع ب رير  نيْ َح يْ حِ الصَّ فايمستيرجا  مدها ما  و ع ب 

 فسيأيت ذكره. نيْ َح يْ حِ الصَّ  ع بلما 

،،رييير ع ييب لمييا  ف دييدنا ميي ال  مسييتيرج ايلودييي ع ييب جيياما اإلمييام ايرتمييذ  ايمسييمب  نيْ َح يْ حِ الصَّ

صر األحكام و و ملبوعع فهذا مسيتيرج ع يب جياما اإلميام ايرتميذ  اديتيرج  ايلوديي وديماه بميت

 ألن  اقتصر في  ع ب لحاديت األحكام. عميتصر األحكام

 فمن لشهر ا ما ذكر ا ايحافظ اي راقي  دا يف قوي : لما ايمستيرجا  ع ب ايصحيحين

َواَنَ  ) َْ ِحْيِل َكَأبي  لى الصَّ َْ  .(َوَنْحِوهِ َواْسَتْخَرُجوا 
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ا ع يب صيحي  اإلميام مسي م ويي  عدياوين  ع:  و لبو عوانة اإلدفراييديأبو ْوان  وقيد لييف مسيتيرج 

 مدها ايمسدد مسدد لبي عوانة. عديدة:

 .  «ومدها مستيرج لبي عوانة

ي تعوقد لنجز تحقيق  عددنا  دا يف ك ية  عألبي عوانة «ايمسدد ايميتصر» :ومنها
د   ويلبا قريب يا إن ايح 

 ألن يف قلا مد  ما تزاا ناقصة. عشاء اهلل ت ايب ايقدر ايموجود مد 

ا مستيرج لبي عوانة ع ب ل  كتاب ع ب صحي  اإلمام مس م.  إذ 

لما ايمستيرجا  ع ب صحي  اإلمام ايبيار  فهي ك ييرة لشيهر ا وي تميد ع يي  ايحيافظ بين حجير 

ا يف ايفت  فهو مستيرج لبي بكر اإلدماعي ي و ذا اي مستيرج اآلن يف عيداد ايمفقيود ال يوجيد وإنميا ك ير 

 يوجد ايدقوا عد  ايتي نق ها ايحافظ وريره من ايحفاظ يف كتبهم.

من ايمستيرجا  ع ب صحي  اإلمام ايبيار  مستيرج لبي ن يم األصبهاين اآلنف ذكيره و يذا لما 

 .ردايتي دكتوراهيف  مل اآلن يف تحقيقها يف ك ية اي  وم يوجد مد  قل ة وي  

ا قيدر مدي  و يو ب يط  ولما مستيرج لبي ن يم ع ب صحي  اإلمام مس م فيوجد رايبي ع رايبي  موجيود و  

 متداوا يف ايمكتبا .

ا ايمستيرجا  ع ب  من لشهر ا  ذه ايمستيرجا ع  ذه ايمستيرجا  ايتيي  :ك يرة نيْ َح يْ حِ الصَّ إذ 

 داك ب ض ايحفاظ ادتيرجوا ع يب  نيْ َح يْ حِ الصَّ ا ادتيرج ع ب لحد ه  د  الحظون لن كل واحد م  ذكرنا ا ت  

اع ومن لشهر ايمستيرجا  ع ب  نيْ َح يْ حِ الصَّ  ا مستيرج لبي بكر ايب   نيْ َح يْ حِ الصَّ م   اين شييخ ايحيافظ ق  ر  م  

رتبي  ع يب األبيواب واديتيرج فيي  ع يب بي  ع يب ايمسيانيد ييم ي  اييليبع مستيرج لبي بكير ايرقياين ورت  

ا. نيْ َح يْ حِ الصَّ   م  

ا  ذه اييمسة ايتي مر  ب ض لم  تها.وايمست  يرجا  ك يرة جد 

 :  ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 َواْجَتنِ،،ِب ............................. . .....................................

ذذذذذذذذذذ َ     ت ذذذذذذذذذذو م َ  َ ذذذذذذذذذذ  - 34  َُ  َْسذذذذذذذذذذْ َ َ  ِّ 
 

 إْذ َخاَلف،،،،،ْت َلْفظ،،،،،م َوَمْعن،،،،،ًى ُربََّم،،،،،ا 
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لنيت إذا وقفيت مي ال  ع يب حيديت موجيود يف مسيتيرج لبيي عوانية ولبيو  تدبي  يقوا: دا يدبه  ع ب 

ا م ال  لخرج  من طريق شيي  قتيبة لونحيو  يذا ال تأخيذ ايحيديت مين مسيتيرج  عوانة لشار إيب لن مس م 

ألن لصحاب ايمسيتيرجا  ييم  لبي عوانة وتدسب  إيب مس م إال ب د لن تقاب   بما يف صحي  مس م يماذا؟

نفسهاع لصحاب ايمستيرجا  يم ي تزميوا بيإيراد األحادييت  نيْ َح يْ حِ الصَّ تزموا بإيراد األحاديت بأيفاظ ي 

يألن  إنما يرو  ايحديت من طريق و يذا ايل   نيْ َح يْ حِ الصَّ بدف  األيفاظ ايواردة يف  يخ اييذ  رييق ربميا ايش 

،ايحديت من طريق  يف     و  في  ي  رواية تيت ف عن ايرواية ايتي لورد ا ايشيخ ايذ  ر   ف يذي   نيْ َح يْ حِ الصَّ

اجتدب لن ت زوا إييهما األيفاظ ايموجودة عديد لصيحاب ايمسيتيرجا  إال ب يد » يقوا ايحافظ اي راقي:

ييا وم ديي»: وع ييل يييذي  بقوييي  «.ايمقاب يية يييايف مييا يف مييا ت  ب  لن ايمسييتيرجا  ر  ي دييي  «ب  إذ خايفييت يفظ 

ربميا  دياك تكيون زييادا  تيت يف مين حييت ايم ديب عين ي ديي يم ياينع يف ليفاظها بيل ويف ا نيْ َح يْ حِ الصَّ 

 .نيْ َح يْ حِ الصَّ ايحديت ايوارد يف 

ذذذذذذذذ  تمه َ َمذذذذذذذذ  َت م ْذذذذذذذذ    - 35  فذذذذذذذذ ْ ا َ ْ  وميم
 

 َفْه،،،،،،َو َم،،،،،،َع الُعُل،،،،،،وِّ ِم،،،،،،ْن َفائَِدتِ،،،،،،هْ  

 :ذكر يف هذا البيت فائدتين مهمتين للمستخرجات 

ة يف ايمسييتيرجا  نحكييم بصييحتهاع نحكييم بصييحة ايزيييادا  يييادا  ايييوارد: لن ايزِّ الفائ،،دا األول،،ى

ا وداق  صاحب ايمسيتيرج  ايواردة يف ايمستيرجا  ل  يو لن صاحبي ايصحي  لوردا ايحديت ميتصر 

حيديت إال ايج ييرِّ ع يي  لال ي   ج  ألن صاحب ايمسيتير   صحيحة يماذا؟  د  ملوال  فإن  ذه ايزيادة بلويها ت  

يكين  ععب صاحب األصل ل   كذا يقوا ابين ايصيالح ويقيوا ايحيافظ اي راقييراعي ا في  ايصحة كما رام  

 . اي انية فهو ما اي  و من فائدت نذكر ايفائدةلن ع ي  مأخذ ديأتيدا ب د ق يل ب ده 

ع و اإلدداد و ذه لطدبدا قبل ق يل يف بيان  :اليت نستفيدها من كتب املساتخرجات  الفائدة الثانية

 من طريق لبي داود ايليايسي.لبو ن  يم ها بما يروي   دا يوم    عايمراد هبا

 :إًذا للمستخرجات فائدتان مهمتان

 ايحكم بصحة ايزيادا  ايواردة يف األحاديت ايتي فيها. :الفائدا األولى

 ع و لدانيد ت   ايمستيرجا . :والفائدا الثاني 

سيتيرجا  ال لصيحاب ايم   ض  و يو لن ب ي عبن حجيراايفائدة األويب ع يها مأخذ ذكره ايحافظ  :ق دا

ج ما صياحب األصيل اييذ   يو ستير  او  ايذ  اشرتك في  ايم  راعون صحة اإلدداد فيما بيدهم وبين اير  ي  
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روات  ثقيا   بإدداد   ض يفع لو عال في  راو   عال بإدداد   ل ق اي  و فسواء  ريد م  ألن ب  هم إنما ي   عايصحي 

 ي  فاء.بايي فربما روى من طريق ب ض افإن  ال ي  

واة ي ل اديم  موديب   لخرج ب ض األحاديت من طريق لحد اير  وضرب يذي  بم اا يف لبي ن يم لن   

 .   إذا روى من طريق   ه  ألن  ي  و بإدداد   عوإنما لخرج من طريق  عبن دهل ايوشاء و و ض يف

ي يذه ايمالحظية مين ايحيافظ م   :ْلى كلَ  ي ميت  يكين ايفائيدة تبقيب يهيا ل عويف مكاهنيا عةهم  وتكيون ع اه 

ا لر بي ا بم دبح   راعوا صحة اإلدداد إييب ايموضيا اييذ  ي  لن لن اينايب عدد لصحاب ايمستيرجا   :كم 

ييذي   عهم ق ييال  د  م ي ث  و ذا يحد   عام   ي ون هبذا ايشر  ألمر  هم قد ي  يكد   عيشرتكون في  ما صاحب األصل

 :يرج ي  يف ايصحي  ي دون ب   ذا ايم دب بم ديب ي  يرج ي  يف ايصحي  وفالن الفالن ي   :يك ر يف عباراهتم

 ج من طريق  األحاديت ايصحيحة لم ال؟ير  ريد االدتيراج  ل ي    يو ل  لن  

ا ايمستيرجا  يها فوائد ك يرة بين حجير فائيدة عامية اذكير ايحيافظ  ع اتان ايفائدتان ايرئيسيتان عطب  

فهيو فائيدة  ع  ألدانيد ايصحي جِّ و   إدداد  د  م من نقد        للن   :و ي عتستليا لن تستيرج مدها فوائد ك يرة

مي ال  جياء يف ايصيحي  عين لبيي إديحاق عين اييراء لبيو إديحاق ايسيبي ي  جديدةع ما م دب  يذا ايكيالم؟

 مدي  و دا عد دةع ف د دة ايمدي  محل نظر.

يتصيري  بسيماع ميدي  مهمة فا  ذه فائدة عايراء ج عن لبي إدحاق دم ت  ر  ي  ت  س  طيب يأتي  يف ايم  

ا ميا  ؒ بن حجير ايذي  ايحافظ  عة عن إدداد ايصحي وتدفي اي     ع ذه من فوائد ايمستيرجا  ك يير 

،قياد إييب د ع ب اي  ل ايتي يوجههيا ايد  ير   ع يب  و يذا ييدا   عمين خيالا لديانيد ايمسيتيرجا  نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ايفوائد اي ظيمة ايتي ادتفدنا ا من خالا  ذه ايكتب.

إذا روى ايميت ط حدي  ا ورواه عد  من يم يتميز  يل روى عدي  قبيل االخيتال   :ا رواية املخاتل  أيًض

ج ونجيده يف  ع كذا يف ايصحي  ؟لو رواه عد  من روى عد  ب د االختال  علم ب د االختال  ر  يت ي  س  مين ايم 

ا يصب   ذا اإلدداد ال إشكاا في  ويسي م مين عطريق من روى عد  قبل اختالط   ..اي  ية ايمتو مية فيي  فإذ 

 إيب آخره.

 هذه ايفوائد ايمستيرجا .ف
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إي ياح لو تبييين ايمهميلع تبييين ايمهميل يف لديانيد  :شري إىل فائدة أخارية مهماة ألنهاا تكثار    أيًضا ُن

ن محمد  يذا؟ مين عبيد اهلل؟ يأتيي  يف  عايصحيحينع ل  تجد م ال  يف اإلدداد عن محمد لو عن عبد اهللع م 

ج يقوا ي  م ال  عبد اهلل بن ايمباركع جاء يف ايصحي  دفيانع يف  جر  ي  ت  س  ايم   ر  ت ي  س   دفيان بن عييدة.ايم 

 فتبين ايمهمل  ذه من ل م ايفوائد ايتي تستفاد من ايمستيرجا .

 .(َواألَْصَل َيْعني الَبْيَهقي) يقوا ايحافظ اي راقي:

 ا دبق من قوي :  ذا ايشلر من ايبيت  و إجابة عن ادتدراك يستدرك ب  ع ب م

َُذ َ     ت ذو م َ  َ ذ   جت ب  – 34  َْسذْ َ َ  ِّ 
 

 إْذ َخاَلف،،،،،ْت َلْفظ،،،،،م َوَمْعن،،،،،ًى ُربََّم،،،،،ا 

ييال ن تمييد األيفيياظ ايموجييودة يف ايم   :يميياذا لنييتم تقويييون :قائييل يقييواي دييي ي  ا  الحتميياا ج  ر  ي  ت  س 

   .ايحديت إيب ايصحي  حتب ن زو ذي  ولن  البد لن نقاب ها ع ب ما يف ايصحي  عايزيادة

جييان األحاديييت بادييانديهما ثييم يرِّ ي   «شييرح ايسييدة»وايبنييو  يف  «الس،،نن الكب،،رى»طيييب ايبيهقييي يف 

لو لخرج  ايبيار  لو لخرجي  مسي م ويل قيان ميا لن قيد يكيون  دياك  علخرج  ايبيار  ومس م :يقوالن

،تفاو  بين اي فظ ايذ  ذكراه وبين اي فظ ايموجيود يف  فيجييب عين  يذا اإلشيكاا ايحيافظ  ؟نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا و و لخذه من ابن ايصالح يقوا:  ؒ اي راقي ال تيورد ع يي  لن ي ديي ع (َواألَْصَل َيْعن،ي الَبْيَهق،ي)نظم 

وقيد يكيون  دياك اخيتال  يف  عايبيهقي يف ل ذيي  ي يزو لحادييت قيد خرجهيا بإديداده  يو إييب ايصيحي 

 (لخرجي  ايبييار : )    تورده فإن ايبيهقي إنما ي دي بقوي يوال عال تستدرك  ذا ع ي  ليفاظ  عما يف ايصحي 

 ن ايبيار  لخرج لصل ذي  ايحديتع لل  

لن ايبيهقيي وايبنيو  ممين يسيددون األحادييت ايتيي لخرجهيا ع ي ديي (َواألَْصَل َيْعني الَبْيَهقي) فقاا:

لهنميا ل   (رجي  مسي ملخرجي  ايبييار  لو لخ: )فإهنم ي دون بقويهم عصاحبا ايصحي  يسددو ا يف كتبهم

 لخرجا لصل ذي  ايحديت.

َ ا)ثم قاا:  َْ  .م ل ايبيهقي حيدما ييرج ايحديت بإدداده وي زوه إيب ايصحي ع (َيْعني الَبْيَهقي َوَمْن 

 ثم قاا:

عديدنا كتياب مين ايكتيب ايتيي   ذه ق ية مهمة لشار إييها و يي:ي دي ع (َوَلْيَت إْذ َزاَد الُحَميِدي َميََّ ا)

إراده بايمسيتيرجا   عالقية  و «مييد ايجميا بيين ايصيحيحين ي ح  »و و كتياب  نيْ َح يْ حِ الصَّ ين جم ت ب

م ديا قبيل  م يل مسيتيرج ايرقياين اييذ  مير   نيْ َح يْ حِ الصَّ اط ا ع ب مستيرجا   ؒ  دا لن ايحميد  
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،ايبييار  وم يل كتيب األطيرا ع لطيرا    يبق يل وم يل مسيتيرج اإلديماعي ي ع   كيأطرا نيْ َح يْ حِ الصَّ

يأخيذ ا مين  نيْ َح يْ حِ الصَّ يف  ل ييست  م  فيأيت فيزيد ليفاظ لو ج   عألبي مس ود ايدمشقي ونحو ا نيْ َح يْ حِ الصَّ 

َوَلْي،،َت إْذ َزاَد )  ييذا مييا قاييي  ابيين ايصييالح اي راقييي يقييوا: : ييذه ايمسييتيرجا  فيقييوا ايحييافظ اي راقييي

ا من اع (الُحَميِدي َميََّ ا ت ي   زييت  مي ي نيْ َح يْ حِ الصَّ ع ب ما يف  ا ج  ر  ي  ت  س  يم  ل  ييت ايحميد  يما زاد ليفاظ 

 األيفاظ وبين لن  ذه األيفاظ لو  ذه ايجم ة يم ييرجها صاحبا ايصحي .

يا ع يب     ميد    من اي راقي ي ح   ذا نوع تدبي  لو نوع من ايدقد ايموج   :نإذ ،لني  يزييد ليفاظ   نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا  من  ج  ر  ت ي  س    ال يزييد مييد  لن ايح   ؒ  بين حجيرا  ايحيافظ يكين ايواقيا كميا نب ي عع يها  دبِّ وال ي  ايم 

ا ع ب  ومين لراد لن يتأكيد مين  يذا يراجيا  عرير يا إال ويدبي  ع يهيا ولمن ايمستيرجا   نيْ َح يْ حِ الصَّ ليفاظ 

ا ي   نيْ َح يْ حِ الصَّ كتاب ايجما بين  لميا  عم ايتدبيي مكن حدي ان لو ثالثة وقا يي  عيدإال يف ايدادر لم  ة ق ي ة جد 

يير  بيياقي األحاديييت فإنيي  إذا زاد زيييادة ميين مسييتيرج اإلدييماعي ي لو مسييتيرج ايب   وزاد  :دبيي  يقييوااين ي  ق 

اإلدماعي ي كيذا وزاد ايرقياين كيذا وبإمكيان ايواحيد ميدكم يتأكيد مين ذيي  بمراج ية كتياب ايجميا بيين 

يقوييون »وايفقهاء ع ادة ويم يدب  ع يهاحد ذكر في  زيايصحيحين إال فيما ندرع ل  لنا وقفت ع ب حديت وا

اإلنسان إذا مشب ع ب قاعدة وقل خروج  عدهيا لونيدر خروجي  عدهيا فإني  ال ي يد ي دي  «ايدادر ال حكم ي 

ا في . ا كبير   ذي  قدح 

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي من لجل لن نيتم ايدرس لط دا ع يكم:

ِحْيِل   َمَراتُِب الصَّ

37 -  َْ  ِم َمْ   ذ ه َ ذذذذذذذذذذذذ َ َِّْ فَذذذذذذذذذذذذ     ي ذذذذذذذذذذذذ م
 

، َفَم،،،،،،ا  ، َفُمْس،،،،،،ِلمب  ُث،،،،،،مَّ الُبَخ،،،،،،اِريُّ

ُمذذذ  - 38  ِ     ْو َُه َ   َ ذذذَوَر َفَ ذذذْ   َ ذذذْ 
 

، َفَه،،،،،،ْرُا َغْي،،،،،،رَ َيْكف،،،،،،ي   َفُمْس،،،،،،ِلمب

 

 

فهييل  ييذه  عفيمييا دييبق ذكرنييا كتب ييا ك يييرة لخرجييت واعتدييت باألحاديييت ايصييحيحة :يقييوا ييي ي دييي 

دبهي  ع يب لن  يذه األحادييت مراتبهيا في   ة لو مراتبهيا متفاوتية؟األحاديت ايصيحيحة  يي يف مرتبية واحيد

ي عمتفاوتة لع يب ايصيحي  ميا اتفقيا ايبييار      فأع ب ت   ايمراتب ما اتفقا ايبييار  ومسي م ع يب إخراج 

 ع ثم ب د ذي  ما لخرج  مس م وحده.ه  ع ثم ب د ذي  ما لخرج  ايبيار  وحد     ومس م ع ب إخراج  

ا.يألمور ايتي فص   عم من لن ايبيار  كتاب  لص يما تقد   ؟لماذا ُقِدا البخاري   دا ايكالم ع يها دابق 
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 وب د ذي  ايمرتبة اي اي ة ما لخرج  مس م.

: األحاديت ايتي ع ب شرطهما فهدا يرد ايسؤاا ما ايميراد بشير  (ا شرطهما حوىمَ فَ )المرتب  الرابع  

 ايشييين لو شر  لحد ما؟

يا  دياك شييء مين ايييال يكين ل جميل ايمسيأية بيايقوا اييراج  لن ايمقصييود  ع  يف  يذه ايق يييةطب  

ع يب ايكيفيية نفسيها  -ل  لن صاحبي ايصحي  قد لخرجا يرواة ذيي  اإلديداد يف صيحيحيهما-بشرطهما 

ع ل  لن صاحبي ايصيحي  لخرجيا ييرواة ذيي  اإلديداد يف صيحيحيهما بايكيفيية نيْ َح يْ حِ الصَّ ايموجودة يف 

ي دي إذا لرد  لن تحكم ع ب حديت بأن  ع ب شرطهما ندظر يف رواة اإلديداد  ايكالم؟ نفسها ما م دب  ذا

اب ي حابي ايت يب د ايص   عنظرنا ايراو  األوا ايصحابي ما يف إشكاا  ل لخرج يهم ايبيار  ومس م لم ال؟

 خرجيا يي  لم ال؟نجد م ال  لهنما قد لخرجا ي ع ندظر يف تيابا ايتياب ي  يل ل  ل لخرج ي  ايبيار  لو مس م؟

ي.. لخرجا ي ع تابا ايتاب ي  ل لخرجا ي  لم ال؟    ل  يف طبقيا  اييرواة اييذين و كذا وجدنا لن اإلديداد ك  

 ج يهم صاحبا ايصحي  وجدنا لن كل  ؤالء ايرواة قد لخرجا صاحبا ايصحي  يهما.يرِّ ي  

ا ايصيحي  يهميا يكين لن ب ض ايرواة قيد يييرج صياحب المقصود(؟ ع ب نف  ايكيفيةما ايمقصود )

ايصيحي   ير  اإلمام ايم رو  ال شي  لن صياحب  ر  محمد بن شهاب ايز  م ال  ايز   عع ب كيفية خاصة

 عبيال إشيكاا م بن بشير و شيم بن بشير قد لخرجا ي  صاحبا ايصحي ي  ش         د  اعتمداه ولخرجا ي ع يرو  ع  

ا  ذه ايكيفية يم ي تدا هبيا يمياذا؟ ع ر عن ايز   شيم  يم ييرجا حديت     اهنمليكن اإلشكاا  ألني   :قيايوا إذ 

وذكيروا لني  كتبي  يف كتياب ثيم فقيد ذيي   عألن  دما مد  لحادي  ا ق ي ية عم يف حديت  شيم عن ايز ر ك ِّ ت  

 ف م ي بط ذي  ايحديت ايذ  لخذه عن ايز ر . عايكتاب

ا البد من مراعاة كون ايراو  من رجاا ايشيييين وكو و يذا ع رجيا يي  بايكيفيية نفسيهاهنميا قيد لخفإذ 

 وإال  داك كالم ك ير نكتفي هبذا مد . عباختصار

ا ايدرجة ايراب ة  ما كان ع ب شرطهما. :إذ 

    ما كان ع ب شر  ايج   :الدرج  الثاني 
ثم ميا كيان ع يب ع يينألن  مويب ايج ف عي  و اإلمام ايبيار ف 

ن ع ب شر  رير ما ل  كان ع يب شير  بين حبيان ثم ما كان ايدرجة ايساب ة واألخيرة ما كاع شر  مس م

 وع ب شر  ابن خزيمة وع ب شر  ايرتمذ  فهذا  و يف ايمرتبة ايساب ة.

 ثم قاا:
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ِ   َذذذذذذََْ    ْامذذذذذذ    - 39 َْ ْ ذذذذذذَ      ت ْيذذذذذذ م  َ ْسم
 

ْص،،،رَِنا، َوَق،،،اَل َيْحَي،،،ى: ُمْمكِ،،،نُ   َْ ،،،ي 
 فِ

 إييب اييدرس ايقيادم مين لجيل لن نفصيل طوي ة ايذيل ددرتكها إن شياء اهلل -كما يقويون- ذه مسأية  

 ايكالم ع يها.

 .ونكتفي هبذا
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َؤال  يل  يو تقسييم صيحي  لم  يو تقسييم  عتقسيم ايحيديت إييب قل يي اي بيو  وظديي اي بيو  :السُّ

 حادث؟

 ويذي  ما نكرر ايكالم ع ي . ع ذا ديأتيدا يف ايدرس ايقادم إن شاء اهلل الَجَواب:

َؤال يف ايمتاب يا  كميا  «نيْ َح يْ حِ الصَّ »وكان حدي   يف  عتك م فيهمواة ايم  ة لخرج عن اير  ابن خزيم :السُّ

 ذكر  فأرجو اإلعادة؟

 ذكرنا لدامة بن زيد اي ي ي ومحمد بن عجالن ومحمد بن إدحاق. الَجَواب:

َؤال وجيد مين كيالم ايحياكم لني  ب يد لن انتهيب مين جم ية مين  ؒ  ل صحي  لن ابن حجير  :السُّ

 ؟« ذا ما انتهيت إيي  من ايتحرير لو عبارة تشب  ذي » :يف لوا ايكتاب فقاا األحاديت

يقريب من  يذا لني  و    و شيء   عن م الَجَواب: بيا األوا تسيميا ع يب ايحياكم لني  ب ي  يف هنايية اير   د  ج 

د ذيي  فإني  ولما ميا ب ي عع ي  وقد راج   ق رئفهذا يدا ع ب لن ذي  ايقدر قد  عرد  ماع إيي  يف ذي  ايق  ايس  

 يي  كذي .

َؤال  نيْ َح يْ حِ الصَّ ه لن  ما دام لن ايحاكم قد اشرت  لن ييرج األحاديت ايتي يستدرك هبا ع ب فاد  م   :السُّ

ع ب ذي  ايشير  يقيوا مي ال   يرج لحاديت ييست  ف ماذا ي   عمما  ي ع ب شرطهما لو ع ب شر  لحد ما

 يذا كميا يقيوا  ب شيرطهما يمياذا ييرجيوه؟ ذا حيديت صيحي  اإلديداد وييم ييرجياه ل  لني  ييي  ع ي

ع  يذا مين بياب زييادة ايفائيدة وزييادة اي  يم خاصية   :ايفقهاء ا ما ال يجوز اديتقالال  إذا كيان ذيي   يجوز تب  

 ايحديت لصل يف  ذا ايباب.

َؤال  يقوا  ل من شرح ميتصر ودهل اي بارة يهذه األيفية؟ :السُّ

 .وواض  س   و دهل اي بارةمن لحسن ايشروح شرح ايداظم نف الَجَواب:

َؤال  و ل يمكن درادة األيفية ب د شرح ايديبة مباشر؟ :السُّ

 ن م ممكنع يمكن ذي . الَجَواب:

َؤال ا؟ نريد زيادة توضي ؟ :السُّ  كيف يكون االدتيراج ع ب ايصحيحين م  

ايبييار   يرجا حيدي  ا ويكيون عديدصاحبا ايصحي  قد ي   ن مع  و ربما يستشكل لخونا لن الَجَواب:

بإدداد وعدد مس م بإديداد آخير وإن اجتم يا يف ايصيحابيع صياحب ايمسيتيرج يييرج حيديت ايبييار  
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ي ديي وي تقي م   يف شيي  لو شيخ شيي  ويييرج حيديت مسي م وي تقيي م ي  يف شييي  لو شييخ شييي ع 

 يرج كال ايوجهين.راعي لن ي  ي  

،من ايمستيرجا  ايموجودة بين ليديدا ع ب  ج لبيي ن ييم ايحيداد و يو ملبيوعع سيتير  م   نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ستيرج ع يهما وموجود بين ليديدا.اال  يكتاب م     ودارع ذكرين  ذا ايسؤاا لن ن رب م  طب ت  دار ايد  

َؤال ؟  د   ل إدراج ايحسن يف ايصحي  ي   :السُّ  تسا ال 

يكدي   عا لني  تسيا لقولي  شيء من ايتسا ل ال ادتليا لن ن م إدراج ايحسن يف ايصحي  ف الَجَواب:

ايحياق ايحسين بايصيحي  يف ي ديي  و اصلالح وال مشاحة فيي ع  :قاامكن لن ي  وي   عسا لفي  شيء من ايت  

ا ب  يف ايحجية  ذا اصلالح عدد ل ل ايحديت.  كون  م حق 

ا مين ايمحيدثين ميا عديد م لال -إن شياء اهلل-بل كما ديأتيدا يف ايحسين   صيحي  وضي يفع  لن ك يير 

ا ال نقوا لن  دياك تسيا ال   عايحسن إما بايصحي  وإما ي حقون  باي  يففي حقون  وإنميا  يي ق يية  عفإذ 

 عوايحديت ايصحي  يحيت  بي     ب   حت   لن ايحديت ايحسن يذات  ي   ألن دبب اإليحاق  و ق ية   عاصلالح

 فأيحق ايحسن بايصحي  يالشرتاك يف ايحجية.

َؤال  ؟نازع يف وصف ابن حبان بايتسا ل ت؛ حيؒ كيف نوج  كالم ابن حجر  :السُّ

ع ان ييم يكين م  بين حجير ييرى لن ابين حب ياايحيافظ ي دي  ذا دؤاا وجي  يف مكان ع  الَجَواب: تسيا ال 

يف  ن فيهيا شيروط  ايتيي يشيرتطهامية طوي ية يف بدايية ايصيحي  بيي  م بمقدِّ لن ابين حبيان قيد   :ايسبب يف ذي 

يب بيأداء  يذه ايشيرو  ايتيي اشيرتطها يف إن ابين حب ي :األحاديت ايصحيحةع فيقوا ايحافظ ابن حجر ان وف 

ي ع صيدي   ب بي  ال يكيون مقدمة ايصحي ؛ ف ذي  ال نقوا إن  متسا ل؛ بل اشيرت  شيرط ا ووف   يذا تسيا ال 

لو موضيوعة لو  ةبيال  ايحاكم ايذ  اشرت  لن يأيت بأحاديت يف لع يب درجيا  ايصيحة وإذا هبيا ضي يف

ا.  ض يفة جد 

َؤال وميا  عووافق  اييذ بي لو ديكت اييذ بي عقاا لخرج  ايحاكمما  ي اي بارة ايصحيحة:  ل ي   :السُّ

  و ايفرق بين ايمستدرك وايمستيرج؟

 . و ايفرق بين ايمستدرك وايمستيرجما  الَجَواب:
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كميا مير قبيل ق ييل لن يييرج ايحياكم لحادييت ع يب شير  ايصيحيحين لو لحيد ما وييم  ٍرَ ْد تَ ْس المُ 

،سياو  لحادييت : لحادييت  يي يف ايقيوة ت  ٍرَ ْد تَ ْس المُ م ييرجها لحد مع  ذا لو ي عييرجا ا  عنيْ َح يْ حِ الصَّ

 .فيستدركها صاحب ايكتاب ايمسمب بايمستدرك نيْ َح يْ حِ الصَّ وييست يف 

جلما  ر  ت ي  س  يكن بإدداد ي تقي فيي  ميا صياحب ايصيحي  يف  عفييرج لحاديت ايصحيحين نفسها :ايم 

 .شيي  لو فيمن فوق 

ا فإ ا  ذ  ج  ر  ت ي  س  لو لحد ما نفسها إال ما يت  ق بأبي عوان  فيإن  نيْ َح يْ حِ الصَّ فيها األحاديت ايتي يف ايم 

حييت زاد يدبي  ع يب ويكدهيا ق ي يةع فتدبي  ييذي   عي  زيادا  لحاديت ق ي ةع يزيد لحاديت ييست يف مسي م

  ذا.

َؤال ايحياكم يييرج ع ة ايتيي قايهيا ايحياكمما لخرج  ايحاكم وجاء ايحافظ اييذ بي وكيرر اي بيار :السُّ

ع يب شيرطهما وييم ييرجياهع ييأيت   ذا حديت صيحي  وييم ييرجياهع لو  يذا حيديت  »ايحديت ويقوا: 

 يذا حيديت ع يب شيرطهما وييم ييرجياهع فايسيائل » ايحافظ ايذ بي يف ت ييصي  ويكيرر اي بيارةع يقيوا:

ايحياكم  يذا حيديت ع يب شيرطهما وييم قياا » يل نقيوا: « يف م ل  ذا ايصديا ماذا نقوا نحين؟» يقوا:

قياا ايحياكم  يذا حيديت ع يب شيرطهما وييم ييرجياه وديكت عدي   :لو نقيوا ييرجاه ووافق  اييذ بي؟

 ايذ بي؟

ق بايذ بي ال نقيوا وافقي  وال ديكت عدي ع وإنميا و ي ما يت     علنا عدد  يف  ذا وجهة نظر الَجَواب:

 بارة جدييدة ع جاء بدجاء بدقي دي من عددهع  ا جاءنا بكالم  فيما إذ و ع ب كالم ايذ بي يف حاية واحدة:ند  

ألني  يميا  عحمل اييذ ب شييئ ا مين ذيي فال ن   عدكت كرر اي بارة لو حيت   لما حيت  ع نقوا قاا ايذ بي كذا

 .ال نحمل ايذ بي عهدة كالم ايحاكمف ذي   عايحاكمكرر اي بارة داق ي  كالم 

ي يرت  ع يي  م ديب ذيي  لني   ودياق  كميا  يو وييمع ايحاكميقوا قائل: ايذ بي يما وقف ع ب كالم 

   ؟يرت ي 

ي جيب عن  يذا اإلييراد: ع ن  ن م  ذا إيراد يف مح ِّ  الَجَواب: ر بم ديب لني  ييورد لن اييذ بي لوال  ميتص 

 ومن نو ما يف ايكتاب كالم ايحاكم فهو ميتصر. عي  نو ما يف ايكتاب

تحرييرع فهيو يقيوا مزييد  زهب اختصار كتاب ايحاكم ي يوعم ي يف كتا :: ايذ بي نفس  يقوا ي ثانًيا

في  كالم ايحاكمع يحتاج إيب مزييد تحرييرع م ديب ذيي  لني   قت  لنا ين لحرر كتابي ايت ييو ايذ  د   :ي 
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  لن كالم  ونقده ع يب ايحياكم يحتياج إييب  رت م      ألن  و بدفس   عيايفت  ال تكون واردةق ية موافقت  لو م  

ك ير ايكيالمع نقيوا قياا ايحياكم ع يب ف هيذا ال ن   عنظر يف األحكام ايتي لورد ا ايحاكم مزيد تحرير ومزيد

ي عشرطهما ووافق  اييذ بي د ايحياكم اييذ بيع ايحياكم  يو صياحب ايكيالم واييذ بي وييي  كيذي ع فددق 

 ر وايميتصر يي  بمدتصرع وإنما يورد ي  كالم صاحب األصل.يتص  م  

ا يي  م   عوإذا يم يتبين ي  شيء ترك  عد ن ي  اعرتا  ع ي  بي  إذا تبي   افإذ  بكيالم  ف ذي  ال تؤاخذه عدتصر 

 .  يم ي تزم لن يت قب ع ي  يف كل ما قاي صاحب األصلع فإن  

اييالصيية نكتفييي بكييالم ايحيياكم ونأخييذ ميين كييالم ايييذ بي مييا فييي  شيييء جديييد ميين ت قييب لو ي دييي 

 ادتدراك لو نحو  ذا.

ايحيياكم ليييف كتيياب  ة ايحيياكم وايييذ بيع نحيين مييا بيدا ييا؟وي ييل ب ييض اإلخييوان يقييوا مييا ق ييي

يا ديماه ٍرَ ْد تَ ْس المُ   تلخ،ي »ع جاء ايحافظ ايذ بي ايمتوىف ددة دب مائة وثماين ولرب ين وعمل ي  ت ييص 

يع مد  األدانيدع وترك ايصحابي وترك كالم ايحاكم ذ ح «ايت ييو» .«ٍرَ ْد تَ ْس المُ  ب ب ض ايمرا  يت ق 

ايكيالم   ذا حديت مدكر لو كذاع فهدا نقيوا  يذا :كذي  يف فالن و و مرتوك لو يقوايي   :ايحاكم يقوا

 حميل اييذ بي ل  تبي ية  شيئ ا فيال ن   ل  ق  لما إذا لورد كالم ايحاكم كما  و لو يم يد  ع من ايذ بي ن تمده وندق  

ا. يتصر  من ذي ع فإن  م    ويي  مدتصر 

 نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَص  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   لَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ وقفدا يف ايدرس ايماضي عدد قوا ايحافظ اي راقي 

نْ،،َدُه التَّْص،،ِحْيُل َل،،ْيَس ُيْمكِ،،نُ  - 39
ِْ  َو

 

ْص،،،رَِنا، َوَق،،،اَل َيْحَي،،،ى: ُمْمكِ،،،نُ   َْ ،،،ي 
 فِ

ع ل  عدييد ابيين ايصييالح (وْن،،ده)و ييو ايمقصييود بقوييي : يقييوا ايحييافظ اي راقييي عدييد ابيين ايصييالحع  

يقيوا إن ايتصيحي  يف  يذه األعصيار  ؒ إن ابين ايصيالح ع ي ديي (ليس يمك،ن يف ْص،رنا)ايتصحي  

إذا وجيدنا فيميا » مكن أل  هاع ونو  كالمي  كميا يف ع يوم ايحيديت البين ايصيالحع يقيوا:ايمتأخرةع ال ي  

،صحي  اإلديدادع وييم نجيده يف لحيد ي روى من لجزاء ايحديت ورير ا حدي  ا  يا ع وال م  نيْ َح يْ حِ الصَّ دصوص 

ع ب صحت  يف شيء من مصدفا  لئمة ايحديت ايم تميدة ايمشيهورةع فإنيا ال نتجادير ع يب جيزم ايحكيم 

 بصحت .

،»: قياا: الهاهد ر يف ه،ذه األْص،ار اَلس،تقَلل فق،د تع،ذَّ  ،ْل،ى ج، ا الحك،م بص،حته ا َل نتجاس،رُ ففنَّ

؛ ي حاجية -إن شياء اهلل-إيب آخر كالم  ايذ  ددقرله ب د ق يل  «..مجرد اْتبار األسانيدبفدراٍ الصحيل ب

   يق ع ي .إيب ايت  

مين زمدي  ي ديي ع «إن ل ل األعصار ايمتيأخرة»يقوا:  ؒ لخذ ل ل اي  م من  ذا لن ابن ايصالح 

ص،حيحه م،ن أح،د ليس لهم أن يحكموا ْل،ى ح،دي  بالص،ح  ل،م ُيس،ب  إل،ى ت»فما ب د إيب عصرنا  ذاع 

ع وصحي  ابين خزيمية وابين األئم  المتقدمين، أو لم يوجد يف الكتب التي اشترطت الصح  كالصحيحين

ب ان إيب آخرهع يماذا؟
 ح 

 .«ألنه تعذر يف هذه األْصار اَلستقَلل بفدراٍ الصحيل بمجرد اْتبار األسانيد»يقوا: 

ح ال  ظ اب ن  ايص 
اف  ن اي ح 

م م  ال  ا اي ك  ذ  م  ت  اخ      ف ه  يه   و  ج  ي ت و 
ةع  ع   ب فهوم      ف ايم اصرون ف  د  يدِّ ت     ِمنَْه،ام 

تأخرينع ويكن يمديا ل ق ايتصحي  من جهة ايم  ال يقوا بمدا م   ؒ لن ب  هم قاا: إن ابن ايصالح : 

 .«أج اء الحدي  وغيرها»دةع و ي ايتي لشار إييها بقوا:  ي  م   تصحي  لحاديت كتب  

ن  قاا:  د  ج  ا و   اي ح  إذ 
اء  ز  ن  ل ج 

ا ي روى م  يم 
ي ا ف  ح  ا حدي  ا ص  ي ر    ر  يت و  د اد   د  د 

 .  اإل  

مين  مكين لن تصيل إييديا دي يمة  يقويون: ألن األجيزاء ايحدي يية ييي  يهيا مين اي دايية واال تميام ميا ي  

ألن اي  ماء ييم ي تديوا  عقد يف ب ض رواهتا يف األدانيد اي اييةع يف األدانيد ايدازيةمن ايد   صحيفع د يمة  ايت  

اي  مياء هبياع  سانيدع فيإن  يذه ايكتيب ي دايية  هباع بيال  ايكتب ايمشهورةع ككتب ايصحاح وايسدن وايم  

 مكن لن ي دظر يف لدانيد ا وي حكم ع يها.ي  
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ة ع يب تصيحي  األحادييت يف جمييا ايكتيبع ر  د  : لن ابن ايصالح ال يريد نفي ايق  إًذا هذا القول األول

 قييد ذي  باألجزاء ونحو ا.وإنما ت

دةع كما م ال  لفرد ايحافظ  ي  فقهية م    مسأية  ايكتب يليفة ايحجمع إما ايتي ت فرد يف م ال  ي دي  (األج اء)

ا جزء ايقرجزء  لو اإلمام ايبيار   ع اءة خ ف اإلمامرفا اييدينع ولفرد لي  

 مين ايير  ايردائلع لو ايكتيب اي ليفية ايتيي تج لولو األجزاء اي ليفةع 
 جيزء واةع مي ال  ميا لحادييت راو 

رفةس  ايح   ياألجيزاء  يي كتيب يليفية ايح  ي ديي و كيذاع  ..ن بن ع  م تب ي  يف لوراقهيا ايميلوطية حيوايي ج 

إن ابيين ايصييالح إنمييا يمدييا  ون:فهييؤالء يقويييع سييددةوراق لو نحييو ذييي ع و ييذه األجييزاء تكييون م  لعشييرة 

 م ل كتب ايمشييا  وايم اجم ايمتأخرة. (نحوها)صحي  ألحاديت  ذه األجزاء ونحو اع ايت  

ُه َم،ا ِم،ْن إْس،نَاِد ِم،ْن َذلِ،َك »ب د لن داق اي بارة ايتي قرلنا ا قبل ق يلع قاا: : وادتديوا يذي  بقوي  أِلَنَّ

َل،ى َم،ا  َْ ،ي ِرَواَيتِ،ِه 
َتَم،َد فِ ْْ ي ِرَجال،ه َم،ن ا

،ا ُيه،ترا فِ،ييف إَلَّ َوَنِجد فِ مَّ َْ ،ا  رِيا َْ ،ِحيِل ِم،ْن اْلِحْف،   كَِتابِ،ه  الصَّ

ْتَقان ْبِط َواإْلِ يقويون إن  ذه اي بارة تدا ع ب لن ابن ايصالح يريد كتب ا ميصوصةع و ي كتيب ي دي  «َوالضَّ

ن َأَس،انِيَد َه،ِذِه اْلُكُت،ب ََل َتْخُل،َوا ِم،ْن َبْع،ِض إ»ييل ع ب ذيي  لني  قياا: األجزاء وايمشييا  ايمتأخرةع ايد  

َواا الَّذِ  ،ِحيلالرُّ ؟ «يَن ََل ُيوَجد فِ،يِهْم َش،ْرُا الصَّ ي   يح  ير    ايص  يو  ش  يا    اي يبط واإلتقيان؛ ألن األعصيار »ع م 

دا ع يب تدي  قريدة فهذه  :درع قايواظ يف ايص  ف  ايمتأخرة صار ايرواة فيها ي تمدون ع ب ما يف ايكتبع دون ايح  

دا من تصحي  ما يف ايكتب ايمشهورةع  يذا ايقيوا ميصوصةع وال يم  يدة  تب ا م  لن ابن ايصالح إنما يريد ك  

 األوا.

 عوابين حجير ع: ايذ  فهم  دائر اي  ماءع لو لر ب اي  ماء ايسابقينع كايحافظ اي راقيالقول الثااني 

كيالم ابين ايصيالح لني  يمديا مين اظ ايذ  جاءوا ب د ابن ايصيالحع فهميوا ف  وايسياو ع ورير م من ايح  

ييا بايدسييبةايتصييحي  م   ع لو تصييحي  ألحاديييت ايموجييودة يف ايكتييب ايمشييهورة ي متييأخرينع دييواء   ل ق 

،يف ايكتب ايمشهورة ككتب ايصحاح عدا  دواء  ع ايموجودة يف ايكتب ايمنمورة يميا فيهيا مين  نيْ َح يْ حِ الصَّ

إني   :صحي  ابن حبانع صحي  ابن خزيمةع صحي  ايحاكمع ق دا قبل ق ييلي دي ايتسا لع كتب ايصحاح 

حتياج إييب مزييد نظيرع ومزييد ألن فيهيا تسياؤاع في   عا ي يق هبام  وكم ي دظر يف لحادي هاع وي حكم ب  كما قاا لخ

 بحت وتفتيش.
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ييا يمدييا ابيين تييب األجييزاء وايمشييييا ع فإن  كتييب ايمشييهورةع لو ايمنمييورة م ييل ايك   فسييواء   هييا جمي  

 من تصحي  األحاديت ايتي يم يسبق لن صححها لحد من ل ل اي  م. ؒ ايصالح 

ع وبحت  ل داوددن لبي تأخرين وجد حدي  ا يف د  يو لن لحد ل ل اي  م ايم   :ن رب يذي  م اال  ي دي 

يف كتابي  ايصيحةع  يل ايتيزم  د ييم ي تيزمميا وجيد ذيي ع ولبيو داو مينتقدِّ لحد صح   ذا ايحديت من ايم  

تب ايسدن يم ت تيزم لن تيورد فقيط األحاديي؟ ايصحة ت ايصيحيحةع بيل فيهيا ديأتيدا لن  يم ي تزم ايصحةع ك 

دن ابين دن لحاديت موضوعةع كس  دةع ولحاديت ض يفةع بل يف ب ض ايس  س  لحاديت صحيحةع ولحاديت ح  

 .ؒ ماجة 

يم ي سبق تصيحيح ع وييم يجيده يف ايكتيب ايتيي اشيرتطت  داودتأخر حدي  ا يف ددن لبي د ايم  ج  فإذا و   

بان وايحاكم «نيْ َح يْ حِ الصَّ »يايصحة ك وابين خزيميةع فيإن مفهيوم كيالم ابين ايصيالح كميا ع وصحي  ابن ح 

يمتدا ي  لن يحكيم بتصيحيح ؛ يقصيور ل يل  يذه األزميان ايم  يفاظ لن  فهم  ايح   ع يب  ر  تيأخرة مين ايتجاد 

 ايتصحي  ايذ  يم ي سبقوا إيي .

صيحي  وفيما يظهر لن  ذا ايقوا اي اين  و ايصحي ع ل  لن مفهوم كالم ابن ايصيالح عيدم جيواز ايت  

 منمورة. مشهورةع لو يف كتب   ة يف كتب  ر  و  ك  ذ  يف األحاديت ايم   تأخرع دواء  ي م  

 لردة يف ايكتب ايمشهورةع ويف ايكتب ايمنمورة. لن  ذه ايمسأية عدده م :يدا ع ب ذي 

ييقوا ابن ايصالح: إذا انفرد بحديتع وييم ن   «مستدرك ايحاكم»دا لن    م   مر    ع يب لحيد صيحح ع  ف  ق 

لم الع يمياذا؟ ةع  ل نحكم حسنع ال ندظر نحن  ل  ذا ايحديت في  شرو  ايصيحة ي  ع ب ع   ف ف  ق  ويم ن  

صيحي  يحتياج إييب لميورع ألن ايت   عدراك صحة ايحديتإيستلي وا  تأخرة من لنيقصور ل ل األعصار ايم  

 .-إن شاء اهلل-ديأتيدا ايكالم ع يها عدد ايكالم ع ب ايقوا ايراج  

لحادييت ايحياكم إذا انفيرد بإخراجهياع  لن ت صيح  رد عدد ابن ايصالحع  و يمدال ذا ايكالم م   :نإذ

ع ما دام ما ظهر  ي  ع ةع تقوابل وتدظر فيها   .ن  ذا ايحدث حسنإ :تقوا ابتداء 

ا كالم م   يديأتيدا عدد لب يد   ع يقوا: إنب  قار  داود لي   حاحع دن لبي داود إذا ايحيديت ييم يكين يف ايصِّ

إذا توافر  في  شرو  ايصحة يي  يدا ع    د فإندا نحكم بحسد    ف  لبو داواألئمةع ويم ي  صحح  لحد ويم ي  

 ذي ع ألندا ل ل األعصار ايمتأخرة قاصرون ع ب إدراك ذي .

ا ، الُمْسَتْخَرَجاتأيًضا يف  ج  ر  ت ي  س   م دا لن من فوائد ا فائدتين: مر   ايم 
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 وزيادة ايحديت. عاي  و

ا  لن ب يض لصيحاب ولورد ايحافظ ابن حجر  ج  ر  يت ي  س  مين لديددوا ال يهمهيم إال اي  يوع فربميا ايم 

 م  
 بأن  ذا ايحديت صحي  إيب تصحي  حديت راو ض يف. :قويدافيؤد  في ع  تك م  طريق راو 

ا  ايصالح يقوا يي  الع لصيحاب ابن لما  ج  ر  يت ي  س  ،راعيوا ق يية موافقية ايم  يف اشيرتا   نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ت   ايزيادا  وال تدظر لنت. ق د م يف  ذا وتحكم بصحة  نت ايدظر فت  ايصحةع ويي  ي  ل

ين يقصير ا  ؒ لن ابن ايصالح  :إًذا الهاهد من هذا الكَلا كله إنما يقصر ق ية ايتصحي  ع ب م 

 يا إخوان؟

ذيي  ايحيديتع  ع ب ايمتقدمينع لما ايمتأخرون فإن  يقوا: فإنا ال نتجادر ع ب جزم ايحكيم بصيحة  

ير  ع  »إيب لن قياا:  اعتبار األدانيد. د  يف  ذه األعصار االدتقالا بإدراك ايصحي  بمجر   رفقد ت ذ   يآا  األ  م  ف 

اد  ع   ب  م 
ت  ع 
 
ن  ع إي ب إي ب اال س  اي ح  ي   و 

ح   ايص 
ة  ف  ر  ي م   

ا ف  ر  إذ  ة ع ف آا  األ  م  ب ار 
ه اي    ذ  ه 

وا ي  ية  ان ت ب ه  م 
ي ي   ل ئ  ا نو  ع    م 

يفعاي ح   ر  ايت ح  ي ير  و  ن  ايت ن 
ا م  ه 

ت  ر  ه  ش 
ا ي  يه 

ن ف  م  ي ي ؤ 
ت  ة ع اي  ور  ه  ش  م  ة اي  د  ت م  م    م  اي  ه 

ان يف  يت  ف ي ت ص  ظ يم   د  ار م    ص  و 

اء   ع إب ق    
ي  ن  ذ  ا ع  يد خارج 

ان  ن األ  د 
ا م  او  ت د  ا ي   ب م 

ود  ص  ق  م  صت ب ه   اي  ت ي خ  د اد اي  د 
اد  يد   س   ة اإل    ز 

ة   األ  م 
ه  ذ   اا   

 .«شرف ا -ت ايب-اهلل  

ا ابين ايصيالح  تيأخرين ييي  يهيم لن يحكميوا بايتصيحي  لو بايتحسيين ع يب ييرى لن ايم   ؒ فإذ 

 تقييدمينايتصييحي  وايتحسيين عين األئمية ايم   هيم عيين إدراك ذيي ع وإنميا يؤخيذ  م     يقصيور ع   ؛األحادييت

 ن جاء من ب د م.هبذا ايفن مم ولق د   لع م   مايذين  

 لو  ذا كالم مرجوح؟ عع يبقب  ل  ذا ايكالم راج ؒ  ذا تقرير كالم ابن ايصالح 

 ؒ لر يبهم ييم يوافقيوهع وقيايوا إن ابين ايصيالح  ؒ اظ ايذين جاءوا ب د ابن ايصيالح ف  ايح  

صير مين اي  ال يجيوز لن يي يو :جتهيدع واألصيوييون يقوييونجواز خ و اي صر من م      كأن  ي فهم من كالم  

ي مدهيا ع يم ايحيديتع   يف دائر اي  وم ايشيرعية ايتيدرة ايتصر   و ايذ  يكون عدده ق   :المجتهدع جتهدم  

فيإذا كيان ايمتيأخرون ال يسيتلي ون ع يب ايتصيحي  م ديب ذيي  لهنيم فقيدوا شيرط ا مين ع وع وم ايحديت

 نقلة. ذه  عال يجوز لن يي وا اي صر من مجتهد :شرو  االجتهادع واي  ماء يقويون
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ن جاء ب د ابن ايصالح يم يوافقوه ع ب ذي ع بيل حتيب م اصيروه ييم يوافقيوه  :: قايوانق   ثاني  إن م 

فيإهنم صيححوا لحادييت عدييدةع ييم ي سيبقوا إييب بل حتب م اصيروه ييم يوافقيوه ع يب ذيي ع ع ب ذي ع 

 تصحيحها.

اء من ب ده ابن دقييق اي ييد بن ايقلانع وجابن اصالحع ايحافظ ايمدذر ع وايحافظ اا من عصر فقريب   

 اظ يهم تصحيحا  ألحاديت ك يرةع يم يجدواع ويم ي سبقوا إيب تصحيحها.ف  وايذ بيع ورير م من ايح  

 يايفون  ب م هم يف قوي   ذا.لهنم ييايفون ابن ايصالح عمال  يف قوي   ذاع ي   :معنى ذلكف

البين  دهيف عصير ابين ايصيالحع لو ب ي مين جياءتيأخرين مو يو ميايفية ايم   عبايدسبة يألمر اي ياين  يذا

ع وإال ب ض ل ل اي  م قياا: عم هيم ال يجيوز لن ييدقض سذا من بابع يورد من باب االدتئداايصالحع  

ا يع واالجتهاد ال ي دقض باجتهاد ألهنم عم وا  ذا باجتهاد عاجتهاد  ديدع ايصيحي  يف  يذا لن إنما ايتقرير ايس 

وعكسيي  سييين ع ييب ايمتييأخرين يييؤد  تصييحي  مييا يييي  بصييحي ع دييد بيياب ايتصييحي  وايتح قيياا: إن  ي  

ع كيف ت  يف ما  و صحي ع دد ايباب  ذا يؤد  إيب إيب تصحي  ما يي  بصحي ع ورد  ما  و صحي 

 ذي ؟

يتقد   ؒ ايحاكم  الح بحسيب ظيا رهع وبدظرنيا م لن  عدده تساؤاع إذا كيان لخيذنا بكيالم ابين ايص 

ايحيديت ذيي  دقق يف لن ن ي ا نحين  د يايحيديتع وييي  ي   ل ل اي  م لعيل  ا يف ايحديت يم نجد لحد من ن  نظر  

ا ي حاكم يف تصحيح .س  ونحكم ع ي ع ددأخذ هبذا ايحديت ع ب لن  ح    نع تق يد 

ا لدى  تمديا   خفيية   ة  شدا وبح دا نجد لن يهذا ايحيديت ع  يما يو فحصدا وفت  ورب   مين تصيحيح ع فهيذا إذ 

فيوا يف ايصيحي  عيدا إييب تصيحي  ميا ييي  بصيحي ع فيإذا كيان اييذين لي  إيب إيب قبوا ميا  يو ضي يفع و

م تسا لع إذا قب دا ما صححوه دون نظر وال تفتيش لدى ذيي  إييب تصيحي  ميا ه  د  م   حي  يقا  صاحبي ايص  

 يي  بصحي .

ديتع وتبين   ع ب درجة ايحهده يف ايت ر  ر ج  تأخِّ ذا ايم  ما  و صحي ع إذا ب   : و و رد  اينأما األمر الثَّ 

ف يذي  قياا  عرع لدى ذيي  إييب رد ميا  يو صيحي تيأخِّ   ألن  م  قبل قوي  ي  صحة ايحديتع إذا ق دا ي  ال ي  

يؤد  إييب تصيحي  ميا ييي  بصيحي ع وإييب رد  ميا  يو  ؒ إن كالم ابن ايصالح »ايحافظ ابن حجر: 

 صحي ع كما شرحت  قبل ق يل.
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ع قاا: يجوز ايتصيحي  وايتحسيين يمين ؒ اي  ايدوو  اج  يف  ذا ما قاير   ؟إًذا ما الراجل يف هذا

ين بيل وي ي ف ن وقويت م رفت  تمك   ين ع يجوز لن يصح  ويحسِّ اي ياي م ي ديي تمكين وقوييت م رفتي ع  م 

ن ايرادخع ايذ  قويت م رفت  يف  ذا اي  يم يي  لن يحكيم ع يب ايحيديتع ويبيين صيحت ع لو يبييِّن تمكِّ ايم  

 ض ف  وو اءه.

ن يم تكن ي    ت   ايقوةع ويي  متمكد ا ف ي  ي  لن يتصدى يهذا ايشأن.لما م 

 ؟ما معنى َمن متكن وقويت معرفتهسؤال: 

ي ايذ  تمكن وقويت م رفت ع  و ايذ  درس  ذا اي  يم درادية    ع بيذا جهيده يف دراديت ع ولخيذه  ة  قوي 

ين    بقواعد  ذا ايف  عن ل ل اي  مع ودرس كتب  ايمتدوعةع حتب قويت م رفت   قية ت  ِّ ا ايقواعيد ايم  ع وخصوص 

ي(الجرح والتعديلي)ب يد  ع وبت  ييل األحادييتع ولنيواع اي  يلع ثيم ميارس  يذه ايصِّ نع وصيار اعة حتيب تمك 

ا يف  ذا ايفن. ا ناقد   جهبذ 

ا ايذ  تمكن وقويت م رفت  ي  لن ي     مين مكد  ألن عدده آية االجتهاد ايتي ت   عف  ِّ صح ع وي  لن ي  فإذ 

 األحاديت.إصدار األحكام ع ب 

ل تقديم وتأخير يف اي بيارةع يكانيت م  يو ع   ؒ ن وقوة ايم رفة لنا يبدو يي لن ايدوو  ق ية ايتمك  

اع يو قاا يمن قويت م رفت  حتب تمك    نع يكانت اي بارة لوض .لشد وضوح 

ا ايذ  ي    عميقية ن درادية  في يذا اي بدرادة   صح   و ايذ  قويت م رفت ع كيف تقوى  ذه ايم رفة؟إذ 

 ن باييرة وايمماردة.ج في ع ولخذه عن ايشيوخع ثم يحصل ي  ايتمك  وايتدر  

ا لوال  يكتسب قو   يقليا  ن بياييرة وايمماردية ب يد لندوخع و و ايتمك  ايم رفةع ثم يكتسب اير   ة  فإذ 

ج األحاديتع ويحكم ع ب اير  يف  ذا ايفن ددين طوي ةع عشرين ددةع ثالثين ددةع و و ي     ويت ير   واةعيرِّ

ع ويجما ايلرق. ا وت ديال   ع ب لحوايهم جرح 

قييادع ويفهميي ع وي يير  يميياذا حكمييوا ع ييب  ييذا و ييو لن يتتبييا كييالم األئميية ايد   :مِه،،وأيًض،،ا جان،،ب مُ 

رع ويمياذا حكميوا ع يب  يذا اإلديداد بأني   دك  ع ويماذا حكموا ع ب ايحديت اآلخر بأن  م  ايحديت بأن  م  ل 

ميارس  يذه ايصيداعة ميدة وي  ع آخير حكميوا ب ي ف  يما جاء  ذا اإلدداد يف متن   خرىل   صحي ع ويف حاية  

 ةع فإن  إذا ف ل ذي  فإن  يكتسب  ذا ايتمكن ايذ  يؤ    ألن يحكم ع ب األحاديت. طوي
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مكن االدرتداا فيها لك ر من  ذاع يكن ي يل يلع وي  طوي ة ايذ   :ايمسأية كما ق ت يف ايدرس ايماضي

 ايةع ونأخذ األبيا  ايتايية إن شاء اهلل.ف  ك   -ء اهللإن شا-فيما دبق 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ُحك ُم ع صَِّحْيَحْيِن وع تَّْ ِلْيق

َ  لَِم،،ا َق،،ْد َأْس،،نََدا -40  َواْقَ ،،ْع بِِص،،حَّ

 

 َك،،،،،،َذا َل،،،،،،ُه، َوِقْي،،،،،،َل َظنّ،،،،،،م َوَل،،،،،،َدى 

،،َ اُه )النَّ،،َوِوْي( -41  َْ ِق،،ْيِهْم َق،،ْد   ُمَحقِّ

 

،،،ِحْيِل    َبْع،،،ُض َش،،،يَء َق،،،ْد ُرِويْ  َويف الصَّ

 َس،،،،نَْد  بِ،،،،َل َوَلُهَم،،،،ا ُمَض،،،،عَّفم –42 

 

ْل، َيْج،،،ِ اْ  َف،،،فنْ  َأْش،،،َياء   َردْ وَ  أو َفَص،،،حِّ

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل: 

   :ؒ يكفي إيب  دا؛ ألن ق ية ايتصحي  لخذ مدا وقتاع يقوا ايحافظ اي راقي 

ِحْيَحْيِن والتَّْعِلْي )  .(ُحْكُم الصَّ

  ل تفيد ايقلا لم تفيد ايظن؟ نيْ َح يْ حِ الصَّ يمسأية األويب و ي ماذا تفيده لحاديت بدل با

مون اي  م ايذ  يفيده ايير إيب لنواع:اي  ماء ي    قسِّ

 ومد  اي  م ايدظر  اييقيدي. -3ومد  اي  م ايدظر ع  -2مد  اي  م اي رور  ايقل يع  -1

ي  ييم اي ييرور  ايقل يييع واي  ييم ايدظيير ع واي  ييم ا :دييا   ل  عدييدنا ثييالث مراتييب يفيييد ا اييييرع ق   

 ايدظر  اييقيديع وب  هم يسمي  اي  م ايقل يع ما ايمراد هبذه ايمصل حا ؟

ي دون ب  اي  م ايذ  تقلا بصحت ع إذا جاءك خر ولفيادك اي  يم اي يرور ع فإني   ع  لم ع ضروري

 . وتجزم بصحة ذي  اييرع وال يلرل ع ي  ل  نوع من ايش   تقلا  

ث بايحيديت مائية  حيدميا ي  ي ديي األخبار ايمتيواترةع  فيد العلم الضروريومن األخبار التي تُ  ع  حيدِّ راو 

 ايمتواتر  و ايذ  يروي  عيدد   :يذي  يقويون عاما ال يرتاب بأن ذي  ايحديت صحي  يك رة اي ددفإن ايس  

 يستحيل تواطؤ م ع ب ايكذب.

ن رلى اي يوء ال يرتياب لن يا ع لو ما يت    ق بايبد ما يت     : م اي رور ن اي   م   ق بايحسيا ع اآلن م 

 بايح   ذا شيء تراه. ضرور ؛ ألن  مرتبط   ايوقت  ذا وقت هنارع  ذا ع م  

ا ما يت     يا مين  ق بايبد يا  لو األمور ايتي ال يرتاب فيها إنسان  ولي   عدده لدنب مسكة عقلع  يذا لي  

 اي روريا .

 ي  م ايقل يع ايذ  يحصل بسبب ك رة ايرواة ايداق ين ي ير. ذا ا :ومن الضروريات
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: فهيو اي  يم اييذ  يحصيل بايبحيت وايتفتييشع بم ديب لن اي يايم يبحيت عين  يذا أما العلم النظ،ري

 ش عن حاا إددادهع حتب يتبين ي  لن  صحي .فتِّ ع وي  ه  ش عن إدداد  فتِّ اييرع وي  

قة ايذ  روى  يذا ايير الحتماا لن  ذا اي ِّ  بصحة   يقلا  ال ي دي لن   :يكن  ذا اي  م ايدظر  يقويون

م لو لخلأ  ف ذي   و يستفيد ع م نظر . عايحديت و   

سيمب ايحيديتع فهيذا ي  ذيي  يتع ويجد لن  ذا اييراو  لخليأ يف ديم آخر يدظر يف  ذا ايحاقد يأيت ع

ياي  يم ايدظيير ع و يو اي  ييم اييذ  ي كتسييب بايب   اا اييلييأ واردع وإن كييان ت وايدظييرع ويكيون فييي  احتميح 

.احتماال     ضئيال  ق يال 

جد  عدده قيرائن أما العلم النظري اليقيني ا عايم نظر وبحت يف حاا  ذا ايحديتع يكن و  : فهو لي  

اع فهيو ع يم نظير  ولدباب عديدة تج  ي  يجيزم بيأن   ألني   ؛ يذا ايحيديت ال يمكين إال لن يكيون صيحيح 

 اكت سب يف ايبحت وايدظر.

يوع م ي  جد  في  شيرو  وانتف  اظر وايحياكم ع يب عدي  موانيا تج يل ايد ي ت  قيدي ألن  ذا ايحديت و 

  ذا ايحديت يجزم ويقلا بصحت .

تفيد اي  م ايقل ي لو اي  م اييقيدي لو فقط تفيد اي  م ايدظير   نيْ َح يْ حِ الصَّ :  ل لحاديت المسأل  هي

 ايذ  يي  م   قلا وال يقين؟

 :ع قو نيع  لمهء على الين عختلف 

ع ؒ تفيد اي  م ايقل ييع ونقيل  يذا ايكيالم ابين ايصيالح  نيْ َح يْ حِ الصَّ : لن لحاديت القول األول

 وقاا ب  عدد كبير من ل ل اي  مع كشيخ اإلدالم ابن تيمية ورير ما من اي  ماء.

ع ل  ايييذ  لخرجيي  صيياحبا ايصييحي ع «بص،،حته مق ،،و ب  هُ وه،،ذا القس،،م جميُع،،»: اب،،ن الص،،َلح يق،،ول

َم،ا ِعْلم اْلَيِقينِّي النََّظرِّي َواِقعب بِه، خَلًفا لَِقْول َمن َنَفى َذلَِك مُ َوالْ » ، َوإِنَّ ،ُه ََل ُيِفي،ُد فِ،ي َأْص،ِلِه إَلَّ الظَّ،نَّ حتًجا بَِأنَّ

ُه َيِجُب اْلَعَمُل بِالظَّن، َوالظَّّن َقْد ُيْخ ِئُ  ُ  بِاْلَقُبوِل؛ أِلَنَّ ْتُه اأْلُمَّ  «.َتَلقَّ

ا ابن ا  يصالح يقوا: إن لحاديت ايصحيحين ماذا تفيد اي  م ايقل ي لو اييقيدي.إذ 

وقيييل إن لحاديييت ع (َوِقْي،،َل َظنّ،،م) شييير إيييي  ابيين ايصييالحع ومييذكور يف ايييدظم يمييا قيياا: ديياك قييوا ي  

 اج .اج ع وايظن ايراج   و اي  م ايدظر ع اي  م ايدظر  يفيد ايظن ايرفيد إال ايظن اير  ال ت   نيْ َح يْ حِ الصَّ 
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و ذا ايقوا ممن لكده ايدوو  ايذ  اختصر كتياب ابين ايصيالح ورييره ممين تيابا ايديوو  يف  يذاع  

 صوييينع وب ض ايفقهاء.إيب مذ ب األ ممن عدده ميل  

ِق،ْيِهمْ ) ويقوا ايحافظ اي راقي يف األيفية: ايديوو  وب يض ايمحققيين يقوييون: إن ي ديي  (َوَلَدى ُمَحقِّ

 ال تفيد إال ايظن. نيْ َح يْ حِ الصَّ لحاديت 

،؟  يل لحادييت ما الراجل من ه،ذين الق،ولين لو ميا يسيمب بياي  م  عتفييد اي  يم ايقل يي نيْ َح يْ حِ الصَّ

 لو تفيد ايظن؟ عاييقيدي

،لحادييت  ايصيحيحان كتابيا ايصيحي   -كميا نقيل ابين ايصيالح ورييره مين ل يل اي  يم- نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ذين ايكتابين فإن ع ماء األمة قد ت قيوا  يذين ايكتيابين  يصحي ف صاحبا الي   دذ  ت قتهما األمة بايقبواع م  

يف  :ديييا   م ديييا ق يييية ايمسيييتيرجا ع واحتفييياء ل يييل اي  يييم هبيييذين ايكتيييابينع ق   وييييذي  مييير   عبيييايقبوا

ا   ج  ر  ييت ي  س  ييلصييحاب ايمسييتيرجا  يميياذا لي  ايم  يين ي  ييف لصييحاب فو ييا؟ م  رنا يييا إخييوان يميياذا لي  ذكِّ

ت  ايمستيرجا   س  ا ؟ايم  ج  ر   ي 

،،لرادوا يمييا رلوا األحاديييت ايتييي يف  هييا يف لع ييب درجييا  هيياع ولن  ت  ع ورلوا صييحتها وقو  نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ع وحسين ايدقيدع واالختييار يهيذه األحادييت من اي  يمع وحسين ايتحيرِّ  نيْ َح يْ حِ الصَّ ايصحةع ورلوا ما يف 

د م ايتيي ي  يون هبيا مميا ييو رووا ت ي  عديد م بأدياني رربوا يف رواية  ذه األحادييتع ولن تكيون مرويية  

 األحاديت من طريق لصحاب ايصحي .

ا رربتهم يف رواية  ،فإذ  يي   نيْ َح يْ حِ الصَّ صياحبي  ا حوييا مين األحادييت ايصيحيحةع وتسي يمهم بمكانية  م 

  ج  هييم يتتيياب ون إيييب تييأييف ذحاديييت صييحيحةع  ييذا ايييليف اختيييار  ييذا األحاديييتع ولهنييا   ايصييحي

ج   ر  ييت ي  س  اع وال كتييابينع عشييرا  ايم   ل  ييسييت  ا ع ايم  ييدفت يف رواييية كتاب ييا واحييد  سييتيرجا  ايتييي ص 

ثين  ع فهذا ي لي  مدى ايقبوا ايذ  وجده ايصيحيحان عديد ل يل اي  يمنيْ َح يْ حِ الصَّ لحاديت   يذا ايمحيدِّ

ييا ايفقهيياء ،،صييحاب ايمييذا ب ك هييم ع ييب لن لايفقهيياء ميين  علي   واصيي    ييم كتييابينعلع و مييا نيْ َح يْ حِ الصَّ

،يقوا ابن ايصالح: األمة ت قيت  عدا يسيرة كتابينع وان ما فيهما صحي  بيايقبوا عيدا لحير   نيْ َح يْ حِ الصَّ

،لن  داك ب ض األحادييت ايق ي ية ايتيي انتقيد  ع يب ع ي دي يقوا: يسيرة ع فهيذه خارجية عين نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ايت قي بايقبواع و ذه ديأتيدا ايكالم ع يها يف مكاهنا.
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دذ تأييفهماع ثم األعصار ايتي ب د ماع لال يكتسيب ة م  تابان قد ت  قي بايقبوا من األم   ذان ايك  إذا كان 

 لو مزيد قوة؟ قوة نيْ َح يْ حِ الصَّ لحاديت 

ةع و يذا اييذ  ج  ي  يجيزم بيأن لحادييت ايصيحي  عيدا : ن م يكتسبان قو  ؒ يقوا ابن ايصالح 

 ل ي.فيد اي  م اييقيدي ايقها ت  األحر  اييسيرة لن  

ياع ثيم  لمييل   كدت   :ال تفيد إال ايظنع يقوا نيْ َح يْ حِ الصَّ بأن لحاديت  :ايقوا ن  إيقوا  إييي ع ولحسيب  قوي 

 بأهنا تفيد اي  م ايقل ي اييقيدي. :ايقواي دي بان يي لن ايمذ ب ايذ  اخرتناه لوال   و ايصحي ع 

ص  قاا:   و  م    ن     ن  ظ ن  م 
 
ل أ  ال  أل ن  اي ي 

ل ئوم  م  يب كتاب يااأل    «ي ي  ت   ق  يا ت  م 
ة  ي  يم  ت يب ي  يب حيدي  ا ح  ت   ق  و  ع ل و ت 

ب يل  ايظ نِّ  ب وي   ع   ب د   ق 
ان  ف ي ل ص      ن  ك 

ةع ي ك  اء األ  م  ن  ع   م 
ي م  ا ايت   قِّ ذ   ن    

 
ل يا  أل ق  يت  اي  يد  ا اي ح  يذ  يد    

ا ي ف  ذ  ع   

ص   و  م    ن    ئ  وم  ظ ن  م 
ل   ال  ي ي 

ل أ  ن  اي ي 
يأ  م  ل  ين  اي ي 

ة  م  يوم  ص  يا م    ه  اع  م  ي إج 
ة  ف  األ  م  ويهيذا كيان اإلجمياع ع ع و 

ا هباع ولك ر إجماعا  اي  ماء كذي .  ايمدبدي ع ب االجتهاد حجة مقلوع 

،؟ يميا لحادييت م،ا ه،ي ي،ا إخ،وان نيْ َح يْ حِ الصَّ إًذا مي ا  هنيا ت  قييت أل :قيايوا تفييد ايقليا؟ نيْ َح يْ حِ الصَّ

 بايقبواع  ذه ناحية.

دةع ما نحتاج إييهاع  ل يفييد اي  يمع  يل  شر ل ل ايس  ة عددنا م  من األداس  ذه ايق ي   :خرىناحي  أُ  

فيد ايحديت ايصيحي  اي  يم ايقل ييع اي  يم ايدظير  ايظينع  يذه ايمسيأية ال نحتياج إييهيا م اشير ل يل ي  

ا إذا ص  ايحديت ي مل ب ع ما يم يكن يي  م يار  لو ناديخ لو ميا ألن  ال ثمرة تحتهاع عددن ايسدةع يماذا؟

 شاب   ذا.

األحادييت  : يقوييونال نقوا  ذا ايحديت يفيد ظنع لو يفيد قلاع إنما يقوي  ل ل ايبيدعع اييذين مي ال  

 ايتي ال تفيد إال ايظن ال يحت  هبا يف باب اي قائدع م ل األشاعرة وايم تزية.

 باب اي قائدع ويف بياب ب  يف حت    يقويون هبذاع ولن ايحديت عدد م إذا ص  ي  لما ل ل ايسدة فإهنم ال 

 لو نادخ.  ار   ع ويف باب ايم امال  ما يم يكن ي  م  اي بادا 

مع وييذ ب ايواحيد مين ه  د  كان  ذا ديدهنم يسم ون ايحيديت مين ايواحيد م ي ╚حابة ألن ايص   

ثهم دِّ ينع وميين ايييايصييحابة إيييب ايب ييدانع ويييب نهم ايييدِّ  ين ايكتيياب وايسييدةع ل  يقييرؤ م ايقييرآنع ويحييدِّ

باألحاديت ايتي فيها عقائدع وفيها عبيادا ع وال يقيوا يي  لحيد إن  يذه األحادييت إذا كانيت تفييد اي  يمع 

 ة.ق  نحت  هبا يف اي قائدع وإذا يم تفد اي  مع فإندا ال نحت  هباع إنما اي رة بايصحة واي   
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ي دخ ت ع ب ع وم ايحديتع ودخ ت ع ب لصوا ايفق  ممن ايميذا ب ف ذي   ذه من ايمسائل ايت

 األخرى.

: إن فائدة  ذه ايمسأية يف بياب ايرتجيي ع فيإذا جاءنيا حيدي ان صيحيحان لحيد ما يفييد يقول بعضهم

ع  ايقل يي ع يب ميا يفييد اي  يم ايدظيرفيد اي  م م ما ي  قدِّ ظر ع فإندا ن   م ايد  فيد اي   ل يع واآلخر ي   م ايق  اي   

  كذا يقوا ب  همع يقوا  ذا فائدة  ذه ايمسأية.

  ال يوجد مسأية شرعية احتيي  فيهيا : إن  قالواعن  ذا لن ل ل اي  مع ومدهم ب ض األشاعرة  :الجواب

 إيب  ذا ايرتجي .

ل  لصل  ذه ايمسأية ما نحتاج إييها كما ق ت م اشر ل ل ايسدةع فيإن األحادييت عديدنا  :فالهاهد إًذا

وي  ميل     ب   ت يؤخذ  ي  ايحد   وإنما إذا ص   ع لو اييقيدي فيد اي  م ايدظر  لو ايقل يت ال نسأا ماذا ت  إذا صح  

 إيب  ذه ايق ية. ب ع يف كل لبواب اي  م دون نظر  

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي ن يد قراءة ايبيت:

َ  لَِم،،ا َق،،ْد َأْس،،نََدا -40  َواْقَ ،،ْع بِِص،،حَّ

 

 نّ،،،،،،م َوَل،،،،،،َدىَك،،،،،،َذا َل،،،،،،ُه، َوِقْي،،،،،،َل ظَ  

،،َ اُه )النَّ،،َوِوْي( -41  َْ ِق،،ْيِهْم َق،،ْد   ُمَحقِّ

 

 ........................................ 

،يقوا إن ايدوو  عيزا  يذا ايقيواع و يو لن لحادييت   ال تفييد إال ايظينع إييب ايمحققيينع  نيْ َح يْ حِ الصَّ

ن تيميةع وايحيافظ ابين حجيرع شييخ لم ر ذي  شيخ اإلدالوايصواب لن ايمحققين من ل ل اي  م كما حر  

 د ايملبوع بادم ع م ايحديت.ع ويف ايمج   «فتاوى»يف  اإلدالم

ر لن لر يب اي  يم مين ل يل ايميذا ب ايميت فيةع ول يل اي  يم حير   «كيتايد  »بين حجير يف اوايحافظ 

يت   نيْ َح يْ حِ الصَّ بايحديت يرون لن لحاديت  ايتفصييل يرجيا  لراد ن  فيد اي  م ايقل ييع لو اي  يم اييقيدييع وم 

ع إال ميا نق ي  ؒ ع ونحين ميا احرتامديا ي ديوو  ؒ بييال  ميا نقيل ايديوو  ع إيب  ذين ايكتابين

 اإلمامان شيخ اإلدالم ابن تيميةع وابن حجر لص  ولويب.

فييد اي  يم بميا م يبع يقيوا:  يذه األحادييت ايتيي ت   قية  ت  ِّ ثم بدل ايحافظ اي راقيي بمسيأية جدييدة م  

الع ايكتابيانع وخاصية صيحي   :فيق،ول ل،ك ي كيل األحادييت اييواردة يف ايكتيابين لم ال؟ايقل يع  يل  ي
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ها رير داخ ية يف فإن   عسمب بايم  قا ع و ذه ايم  قا  إذا يم ت سدداإلمام ايبيار  فيها من األحاديت ما ي  

 نظر قاا: بصحة ما قد لددداهع ايم  قا  دتأيت عفواع  ذا دبق ب و و ايقلا      ذا ايقوا ايذ  م  

ِحْيِل َبْعُض َشيَء َقْد ُرِويْ )  (.ُمضع ب  َويف الصَّ

إن األم  تلقت م،ا يف الص،حيحين س،وى »حيدما قاا:  ؒ  ذا يشير إيب ما دبق من كالم ايصالح 

 ع ل  دوى لحاديت ق ي ةع فهو يف قوي :«يسيرا أحرَف 

ِحْيِل َبْعُض َشيَء َقْد ُرِويْ ) ،الن يف (ع ي دي ُمضع ب  َويف الصَّ لحادييت انتقيد ا ل يل اي  يمع  نيْ َح يْ حِ لصَّ

وايصواب ما ايداقدع و ذه األحاديت ممن نقد ايصحيحانع ايصحيحينع ويجوز ايصيحيحانع ممين نقيد 

يا لبيو مسي ود ايدمشيقيع ولحيد ايحفياظ «بيات  ايت  »ي  كتياب ديماه:  ؒ ايدار قلدي  نيْ َح يْ حِ الصَّ  ع ولي  

ع واألحادييت ايمدتقيدة نيْ َح يْ حِ الصَّ  هم يهم نقد يب ض لحاديت  ؤالء كع عمار ايشهيدسمب ايحافظ ابن ي  

،تب   مائتي وعشرة حديتع وديبق م ديا لن لحادييت  نيْ َح يْ حِ الصَّ ع ب  رابية لرب ية مجموعهيا ق   نيْ َح يْ حِ الصَّ

آال  حديت؛ ليفان اتفقا ع ب إخراجهاع وليف تقريب ا انفرد ايبيار ع وليف انفرد هبا مسي مع فاألحادييت 

اع باإلضيافة إييب لن  يذه األحادييت ايميائتين وعشيرة ه  تقدة مائتان وعشيرة لحادييتع نسيبت  ايمد ا ق ي ية جيد 

يكيون ي حيديت لك ير مين طرييقع ي دي رقع ويي  ع ب متونع  ع إنما  و موج  ع ب ط  قد ايموج  لر ب ايد  

ي فيال ي ير ايكيالم فيي  م فيي  تك   وقد لخرج صاحبا ايصحي  كال  ذين ايلريقينع ولحد ايليريقين يكيون م 

 ايلريق اآلخر  ذا شيء.

واب يف ايمائتين واي شرة يف األر ب ما صاحبي ايصيحي  ميا ايبييار  وميا وايشيء اآلخر لن ايص  

ي»يايمسيماة بي «مقدمية فيت  ايبيار »ا ذي  ايحافظ ابين حجير يف مس مع كما تتب   ع فإني  تتبيا «ار  يد  ايس 

يبيار ع ونقد ا ايدار قلديع فوجد لن األر يب ايصيواب ميا اإلميام ع ب اإلمام ا األحاديت ايتي انت قد   

 ايبيار  فيها.

ا بايدسبة يألحاديت ايتي يف مس م تتب ها ايدوو  ورير   من ل ل اي  م فوجدوا لن ايصواب فيهيا  ه  ولي  

ب مزييد اقدع ما حاجتها إييبقب لحاديت ب دد لصابا اييدع  ي ايتي يكون فيها ايصواب ما ايد  ومس مع ما 

،،ِحْيِل َبْع،،ُض َش،،يَء َق،،ْد ُرِويْ ) ونظييرع  ييذا م دييب قوييي : بحييت   ،،لن يف (ع ي دييي ُمض،،ع ب  َويف الصَّ  نيْ َح يْ حِ الصَّ

اع وتكيياد ت ييد ع ييب  فها ب ييض ل ييل اي  ييمع وق دييا  ييي لحاديييت نييادرة وق ي يية جييد  لحاديييت ضيي يفةع ضيي  

 األصابا.
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: ◙اي  م ايدقد حديت لبيي  رييرة ب ض ل ل  ع ورددتقدةشهر ا حديت من األحاديت ايم  لمن 

 ذا من األحاديت ايتي انتقد ا اي  ماء عن اإلميام مسي م  عع إيب آخر ايحديت«بتالسَّ  رب  يواَ اهَّلل التُّ  خلَ  »

ع بيديوا لن ايصيواب ميا ه  وب ض ل ل اي  مع بل ب ض ايم اصيرين كاي المية ايم  ميي وريير  ع يف صحيح 

ايبيييار ع وبييين ب ييض ل ييل اي  ييم لن اإلمييام حييديت انتقييده  ييذا ايحييديتع مييا لن اي  مسيي م يف إخراجيي

 ايصواب ما مس مع ولن ايحديت صحي ع ولن ما ن قد ب  ايحديت يي  كذي .

تحتياج إييب ي ديي ع : لن حتب  ذه األحاديت ايتي  ي ب دد لصابا اييد  ي محيل نظير  الهاهد من هذا

 مزيد بحت وكالمع وربما ي بت لن ايصواب ما صاحبي ايصحي .

 يقوا ايحافظ اي راقي ب د ذي :

 َس،،،،،،،،،،،نَْد  بِ،،،،،،،،،،،َل َوَلُهَم،،،،،،،،،،ا –42

 

ْل، َيْج،،،ِ اْ  َف،،،فنْ  َأْش،،،َياء   َردْ وَ  أو َفَص،،،حِّ

م ع يب ايم  قيا  يف اييدرس ايقيادم ع وي ل من ايمدادب لن نقف  داع ونتك   ق دا بدل يف ق ية ايت  ي 

مع وخاصيية مييا ق ييية ايتصييحي ع لندييي لت بييتك ولخشييبع ك يييرة تفاصيييل فيهييا ألن ؛-ت ييايب اهلل شيياء إن-

 وق ية إفادة اي  م اييقيدي وايقل يع ونأخذ األدئ ة إذا كان  داك لدئ ة.
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َؤال شتن ين بايحيديت مين ب ض ايم   الية ع ب لن   ل مداقشة ل ل ايحديت ي ظدي وايقل ي في  د   :السُّ

 ؟ايمتأخرين كانوا يمي ون إيب ع م ايكالم

قيد يف ب يض ايمسيائل إخيوان لن ب يض ع مياء ايحيديت ع ييهم شييء مين ايد  ميا ييفيب ييا  الَجَواب:

يكين ميا ع اي  يم سائلع  يذا ييي  بييا   ع يب ط بية  اي قديةع يكون عدهم شيء من األش رية يف ب ض ايم  

ا-ستفاد من كتبهم ومصدفاهتمع ويرتحم ع يهم ذي  ي حفظ يهم قدر م وع مهم وي    .-رحمهم اهلل جمي  

َؤال مين صيح  حيدي  ا فيال تقيدِّ لخذنا بايقوا اي اين ايذ  ذكرتمع لعدي ال لحيد مين األئمية ايم   إذا :السُّ

ثين لن يصح  حدي  ا يم ي سبق ي  يف ذي   ؟يجوز ي شيخ األيباين وريره من ايمحدِّ

ي :كأن ايسائل يقوا الَجَواب: الح بايدسيبة إذا لخذنا بقوا دد باب ايتصيحي ع اييذ  قياا بي  ابين ايص 

ينع يقييوا  ييل م دييب ذييي  لن اي  ميياء ايمشييتن ين يف  ييذا اي صيير بايتصييحي ع يييي  يهييم لن ي متييأخر

م اج  ميا تقيد  ألن ايير   عدوا ايصحي  من اي ي يف م صححوا وانتهواع صححوا واشتن وا وبي   يصححوا؟

ن اشيتنل بايتصيحي  وايت ي يف ع ؒ ن وقويت م رفت ع كما قاا ايدوو  من جواز ذي  يمن تمك   وم 

 وريرهع  م من ايمتمكدين ايذ  قويت م رفتهم. ؒ ا اي صر كايشيخ األيباين يف  ذ

َؤال شير يمسأية يا إخوان ربما يم لدرتدل فيهاع وما دمدا وقفدا يف اييدرس إييب  يذا ن و  دا البد  :السُّ

صيح  حيدي  ا؟ مياذا تحتياج يمياذا يقفيل ايبياب ع يب ايمتيأخر عين تصيحي  ايموضاع ما ايذ  تحتاج  يت  

ال ش  لن ايسبب  و  ذا لن بياب  ليق  ايمتأخر لو ماذا؟ف ذي  ال ي   عيت؟  ل  ذا باب ص ب عسرايحد

ايتصحي  وايتحسين وايت  يلع ما لقيوا ايت ي يفع ايت ي يف ديهلع ايتصيحي  وايتحسيين وايت  ييل ال 

ر ص ب س  ياع ش  لن  باب من اي  م ع  واعيد بق ألن  ال تسيتليا لن تحكيم ع يب حيديت إال إذا كديت عايم 

ا بايجر  ايم   ا بمدا جهمع عايم  ثينع عايم  يا باي  يلع م  حدِّ يا ع يب ايل يح وايت يديلع عايم  يا يكيالم ل    رق فا م 

ع اردية يف ميدة طوي ية ميا يؤ  ي  ييذي م  ل ل اي  م يف لحكامهم واصلالحاهتمع عديدك مين ايييرة وايم  

وييذي  قفيل  يذا ايبياب ابين  عصي بة و ايذ  ج  ها ص بةع فاجتماع  ذه األمور  و ايذ  ج ل ايمسأية 

ييذي  اييذين تصيدوا  عف ي ِّ صيح  وي  فايمسأية ييست من ايسهوية حتب لن كل احد ي  ع ؒ ايصالح 

 ر ايدقد ع يهمع لثر من ايذين تصدوا بايت  يف.ي تصحي  ك   

 م ال ايحاكم يما صح  ما لك ر ما انت قد ع ي . 
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 قد ع ي .ايرتمذ  حيدما يقوا حسنع صحي  ما لك ر ما ي دت

 حيدما يصح ع ما لك ر ما ي دتقد ع ي . ؒ ايشيخ األيباين 

فون ما لقل ما ي دتقد ع يهمع فهذا يبيِّن ي  لن ايتصحي   يذه مسيأية عسييرة وصي بةع  بيدما حيدما ي  ِّ

ن قوييت م رفتي ع وتمكين يف  يذا اي  يمع وبيذا جهيده يف »: ؒ ى يها إال كما قاا ايدوو  وال يتصد   م 

 .«ايدتيجة ايصحيحةايوصوا إيب 

َؤال ا يف ع يوم د  واحيدع فب ياعت   لنا طايب يف ك ية ايشري ةع ودرددا مادة ع يوم ايحيديت يف فصيل   :السُّ

 بتدئع فكيف لدتليا االدتفادة واالنتفاع من  ذا ايدرس شرح األيفية؟ايحديت ض يفةع ولنا م  

رةع فتسيتفيد بيأن تح ير اييدرسع دهل اي بيانحن لنا بجهد  ايمتواضا لحاوا ل   :ع ب كل   الَجَواب:

إيب ايبيت تراج ها وتتداردها ميا زمالئي ع  د   د ايمسائلع وتحفظ األبيا ع وإذا ع  قيِّ وتدصت وتدتب ع وت  

 يحصل شيء من ايفائدة. -إن شاء اهلل-فبهذا 

ا تقرل يف  ذا اي  مع تقرل يف كتبي ع وتسيأا عميا ي ستشيكل مين مسيائ  ع فبهيذا إن شياء اهلل يت ى قيو  ولي  

 ايشيو يف  ذا اي  م بإذن اهلل ت ايب.

َؤال يا م   :السُّ ا وي ير  ايشيرو  لال يحيق يي  تمكد يايتصحي  يف ايقيرون ايمتيأخرة إذا كيان اي يايم عايم 

 ؟ؒ ايتصحي  م ل اإلمام األيباين 

 ن وقويت م رفت .ممن تمك   ؒ  ذا لجبدا ع ي  قبل ق يلع وق دا لن ايشيخ األيباين  الَجَواب:

بين قبوا خر اي قةع وما ذكرتي  يف لوا اييدرس يف حيديت اديتئذان لبيي موديب  كيف نجما   :َؤالالسُّ 

 األش ر  ع ب عمر؟

  ِّم ايصحابة لن يت بتوا يف ايتحديت عين ايدبيي يريد لن ي   ◙إن عمر  : دا اي  ماء قايوا الَجَواب:

ثوا إال بشيء قد حفظوه وضبلوه ولتقدوه.♀  ع وال يحدِّ

  ِّم ع وإنمييا يييي  ◙ع وال يريييد ق ييية ايتشييكي  يف لبييي مودييب ◙يريييده عميير فهييذا ايييذ   

حتياطين يف ت بتيين م  عظييمع ف  ييهم لن يكونيوا م   ♀ايصحابة لن شأن ايحيديت عين رديوا اهلل 

 .♀واية عد  ايرِّ 

َؤال  ؟ ذا األخ يقرتح رفا  ذه ايدروس إيب شبكة اإلنرتنت :السُّ
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 رليتم  ذا فت اونوا في .  ذا ايشأن يت  ق بكمع إن الَجَواب:

َؤال  قدم قوي :نجد ابن ايصالح  دا يقوا: ال يمكن ايتصحي ع بيدما ت :السُّ

 فهدا وقا فيما نفاهع  ل  ذا صحي  لم ال؟ع (وما ت يد فاحكمن بصحته)

ع وإن   :الع ييي  كيذي ع  يو ال يقييوا يي  الَج،َواب: ميا تسيتفيد ميين لنيت اييذ  تحكيم بصييحت  ابتيداء 

ييادا  اييواردة يف لحادييت ايمسيتيرجا ع تسيتفيد صيحتهاع سيتيرجا ع لو ايزِّ ائيدة يف ايم  ز  األحاديت اي

 تستفيد ايحكم بصحتهاع ويي  لنت ايذ  تحكم بذي .

َؤال ي»: ٍرَ ْد تَ ْس،المُ قوا ايحافظ اي راقي عين ابين ايصيالح يف اي ميل ميا  :السُّ رد فيذاك حسين ميا ييم ي 

 من دد باب االجتهاد؟ ؒ يصالح ع  ل في  نقض يما ذ ب إيي  ابن ا«ب  ة

 يذه اي  ية وقفيت  :لهنيا ع ية ظيا رةع وإميا لن يقياا :إما لن يقيااي دي ع   (إَل لعل ) و قوي :  الَجَواب:

بيين  ففيرق  ع و ع يب ايت  ييلع وييي  ع يب ايتصيحي ع يها من كالم لحد ايدقادع وإما لن يقاا  دا ايتدصيي

ف ع يب اي  يةع يكدي  ال تسيتليا لن تقيف ع يب لن  يذا لنيت تسيتليا لن تقي :يقيوا يي ي دي ايمسأيتينع 

: لن يكيون يف اإلديداد رجيل العل  الظاهراع ة خفيةايحديت صحي ع ألن اي  ة اي  ة يف ع ة ظا رةع ويف ع   

ا لن ت رف  ر 
س  ا ع   ة اييفية  ي ايتي من اي سير بمكان لن ي رفها ايشيو.يكن اي    ع ض يفع  ذا يي  لمر 

َؤال  ا يم يشرت  لصحاب ايسدن ايصحة؟يماذ :السُّ

  يميا عدييدما نيأيت إيييب ايحيديت ايحسيينع نيتك م ع ييب ايسيدن ويميياذا ييم يشييرتطوا ئيييب يذا ايسيؤاا ي  

 ايصحة.

َؤال  ؟م ين يف تصحي  ايحديت لو ت  يف  ما حكم تق يد شيخ :السُّ

يا مين ع مياء ايحيديت اييذيب الَجَواب: ن ي يق يف  يض ل يل اي  يم يقيوا: ريير ايمتيصيو يتبيا عايم 

ا؛ ألن كل ل يل   د  مينع و ذا نوع من االتباع وال ي  تقدِّ ايم اصرين لو ايمتأخرين لو ايم   ع مهمع دواء   تق يد 

يا مين فنير ايمتيصو يي  عديده إال لن يتبيا ع  ع رتبلة بفدهميؤخذ عدهم مسائل فدهمع واألمور ايم   فن   ايم 

لكان من ايمتيأخرين لو ايم اصيرين   يفع دواء  لم ض لم حسن اي  ماء يف م رفة  ل  ذا ايحديت صحي 

 مين.تقدِّ لو ايم  

 دهتيصصيين اييذين عديايم   صح ع ب  هم ي  ِّفع فيسيأا وجد اي  ماء اخت فوا ب  هم ي  وإذا م ال  

يف  عوبف يل اهلل يف  يذه ايسيدوا  األخييرة ييا إخيوان عيف ب ده لو قريب ا مدهم ودائل االتصياا اآلن متيسيرة
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يف  عباركةع ايمشتن ون بايحديت يف وفرةع كانوا يف األزمان ايماضية ايقريبية ق ي يينع اآلن الهن ة حدي ية م  

ر ايميتصيون ر االشتناا بايحيديتع وك  يعددع بحكم وجود ايك يا ع ودروس ل ل اي  م ومؤيفاهتمع ك   

 ايحكيم ع يب ب  م ايحديت ايذين يستلي ون لن يميزواع ويرجحوا بيين لقيواا ل يل اي  يمع إذا اخت فيوا يف

  ين.حديت م  

َؤال ا نف  ايسؤاا ايماضي يسأا عن ايسدنع يماذا يم يشرطوا ايصحة؟ :السُّ   ذا لي  

 نجيب جواب إجمايي وايتفصيل يف وقت . الَجَواب:

يلصحاب ايسدن مقصيد م بتيأييفهم يهيذه ايكتيب لن يجم يوا يي  لحادييت األحكيام ايتيي ع   هبيا  ل  م 

جما لحاديت األحكام ايتي عميل هبيا ع ؟ مقصد م ماذالم ض يفة لم حسدةكانت صحيحة ل ايفقهاءع دواء  

لكانت صحيحة لم حسدة لم ضي يفةع ولميا إذا اشيرتطوا فقيط ايصيحة يكانيت كتيبهم لصينر  ايفقهاءع دواء  

ا مما  ي ع ي .  حجم 

ألني   عيد اها يف ايبابع يت رفها ليها ايفقي ع ويت ر  لديانولوردوا  ذه األحاديت اي  يفة من باب لن  

 يما لدددو ا لمكد  ايت ر  ع ب لحوايها وايحكم ع يها.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ُحك ُم ع صَِّحْيَحْيِن وع تَّْ ِلْيق

ض،،،م َف،،،َل، َولكِ،،،ْن ُيْه،،،عِ  -43  رُ ُمَمرَّ

 

ِ  األْص،،،،ِل َل،،،،ُه َك،،،،، )ُي،،،،،ْذَكُر(   بِِص،،،،حَّ

ُل اَلْس،،،نَاِد ُح،،،ِذْف  -44   َوإْن َيُك،،،ْن أوَّ

 

،،،،رِْف   ُْ  َم،،،ْع ِص،،،،يَغِ  الَج،،،،ْ ا َفَتعلْيق،،،،م 

،،،ا الَّ،،،ِذي -45   َوَل،،،ْو إل،،،ى آِخ،،،رِِه، أمَّ

 

،،،،،َ ا ب،،،،،، )ق،،،،،اَل( َفَك،،،،،ِذي  َْ  لَِه،،،،،ْيِخِه 

نَْعنَ،،،،،،َ  كَخَب،،،،،،رِ الْمَع،،،،،،اِزِف  -46  َْ 

 

 )َلِْب،،،،ِن َح،،،،ْ َا( الُمَخ،،،،الِِ  َل ُتْص،،،،ِ   

 َنق ُل ع  َحِدْيِث ِمَن ع ُكُتِب ع  ُمْ َتَمَدِة 

 َوأْخ،،ُذ َم،،ْتَن ِم،،ْن كَِت،،اَب لَِعَم،،ْل  - 47

 

ََ َق،،،ْد َجَع،،،ْل    أِو اْحتَِج،،،اَج َحْي،،،ُ  َس،،،ا

ل،ى ُأُص،ْوَل ُيْه،َتَراْ  - 48  َْ ْرَضم َلُه  َْ 

 

 َوَق،،اَل )َيْحَي،،ى النَّ،،َوِوي( : أْص،،لب َفَق،،طْ  

 

 

 ُقْل،،،ُت: )َوَلْب،،،ِن َخْي،،،رَ( اْمتِنَ،،،ا ُ  - 49

 

،،،،،،،ِه إْجَم،،،،،،،ا ُ    َج،،،،،،،ْ َا ِس،،،،،،،َوى َمْرِويِّ

  

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل:

 عدد قوي : نيْ َح يْ حِ الصَّ وقفدا يف ايدرس ايماضي عدد ايكالم ع ب ايم  قا  يف 

ْل، أو َوَردْ )  إيب آخره. (ولهما بَل سند َأْشَيا َففْن َيْجِ ْا َفَصحِّ

،فييد لو ميا تفييد لخبيار ا ايبيتان ايسابقان فسبق شرحهما ما يت  ق بميا ي  لم وميا يت  يق بميا  عنيْ َح يْ حِ الصَّ

انتقض ع يهما دبق ايكالم ع ي  بقي م دا مسأية فيها مسيائل عدييدة لحياوا لن اختصير ا قيدر ايمسيتلاع 

 .قا     و ي مسأية ايم  

در وال يربلهيا بدب ب ض ايج  بع ت  د  ب  ي   ا ت  يق  بم دب لن  لخذ يف اي نة من ت  يق ايجدار: إمقيل:  التعلي 

در م  ه  يص    دقف   تأديس  قبيل باب   ق جدار من ما ي  ب  واحد لو ر   ق حتب يربلها دقف      اع فتكون  ذه ايج 

لن  االتصيااب االصيلالحي: عيدم د ي   ب اي نيو  وايم  د ي   األر ع فاي القية بيين ايم  يف ج ل ي  لدياس لن ي  

لو كيل إديداده فيال  ه  ق ال يذكر ب يض إديداد      ق بداؤه ويم يتصل كذي  اإلدداد حيدما ي   ِّ جدار يما ع   ذه اي

.  يكون موصوال 

 ارع من ت  يق ايلالق.د  مأخوذ من ت  يق ايج   :وقيل

 .مأخوذ من ت  يق ايلالقع ت  يق ايجدار ايذ  مر لمر  حسي وت  يق ايلالق لمر  م دو  :وقيل
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يبأن يقوا ايرجل يزوجت  لن ف  تي كذا فأنت  طايقع فهذا ت  ييقع ع  يق طالقهيا بف     :تعلي  ال َلث ا ه 

 ذي  األمرع  ذا من حيت اي نة. الق إال إذا ف  ت  ذي  األمرع فال يتصل  ذا ايل  ي

فيايت  يق  يو: ميا حيذ  مين لوا إديداده راو  فيأك ر وييو إييب آخير ايسيددع  :أما من حي  االصاطال  

 اظم:يذي  قاا ايد

ُل اَلْسنَاِد ُحِذْف )  (.َوَلْو إلى آِخرِهِ ) ثم قاا ب ده:ع (َوإْن َيُكْن أوَّ

ا ايت  يق لو ايحديت ايم   ي    فإذ  مين مبتيدل ديدده راو  فيأك ر وييو إييب آخير     ذ  ق  و ايحيديت اييذ  ح 

 اإلددادع وديأتيدا اي ديد لن شاء اهلل ب د ق يل.

ا ب  كما ورد عدد قوا ايحافظ اي راقي:ق لن يكون ي      يف ايت      شرت  ل ي    مجزوم 

ُل اَلْسنَاِد ُحِذْف َمْع ِصيَغِ  الَجْ ا)  .(َوإْن َيُكْن أوَّ

ث ألن ايم   عسيمب صيينة جيزمع  ذه ايصيينة ت  (ذكر فَلن)لو  (قاا فالن)صينة ايجزم كأن يقوا:  حيد 

 يجزم بأن ايقائل قد قاا ذي  ايقوا لو ذكره.

يأن ت بدب ي مجهيوا في  مريض فكايت   لما صينة   يي ياا: ق  ق  كير لو ي  ي   و  لو ر   ذكر  ل لو ذ  سيمب   ت  ي  ع فهيذه ايصِّ

 صينة ايتمريض.

يا ت ياييق  ع  يق ال يكون إال بصيينة ايجيزمشير ايحافظ اي راقي إيب لن ايت  ي   يكين دييأتيدا لن  دياك لي  

ا ايصيواب ايت مييم لن ايت  ييق يكيون بصيينة ايجيزمبصينة ايت   ويكيون بصيينة  (اا وذكيرق  ي)كي مريض؛ فإذ 

 ايتمريض كي ذكر ورو  ونحو ا.

ا نيورده بصيينة  و ونستفيد من ق ية صينة ايجزم ي صينة ايتمريض لن ايحديت إذا كان صيحيح  م ز  ايج 

ا نقوا قاا فالن كذا لو ذكر فالن كذا. روى فالنع  قاا فالن وكذي  ايير إذا كان صحيح 

ا لو يم يت  (لو قييل كيذا) (و  كيذار  : )ن حاي  فاألويب عدم ايجزم كيأن يقيوابي  لما إذا كان ايير ض يف 

 لو نحو  ذا.

،نرجا إييب ايم  قيا  يف  ،ع ايم  قيا  يف نيْ َح يْ حِ الصَّ ينيْ َح يْ حِ الصَّ   مين ذ  : و يي األحادييت ايتيي ح 

 ق بايم  قا  يف صحي  اإلمام ايبيار  وايم  قا  يف صحي  اإلمام مس م.بتدل إدداد ا تت    م  
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بيل تكياد تكيون نيادرةع ف يي  يف صيحي  اإلميام  عدل بايم  قا  يف صحي  اإلمام مس م ألهنا ق ي يةنب

ا فقطع و و حديت وج    سدده منق يم ي      م   مس م حديت   قاا اإلميام مسي م يف كتياب  آخر إال حدي  ا واحد 

يير ميويب ابين عبياس مرميز عين ع  بن د د عن ج فر بن ربي ة عن عبد ايرحمن بن     وروى اي يت  ع ايتيمم

حتيب دخ ديا  ♀لنا وعبد ايرحمن بين يسيار ميويب ميمونية زوج ايدبيي  لقب ت  »لن  دم   يقوا : 

بيا ل :هييم فقيااحتيب دخ ديا ع يب لبيي ايج   «لبيي ايجهييم»وايصيواب  ع ذا ورد يف مسي م «ع ب لبي ايجهم

د ع يي  رديوا اهلل ف يم يير عم ع ي من نحو بئر جمل ف قي  رجل فس    ♀ايجهيم لقبل ردوا اهلل 

فهذا ايحديت كما ديم تم . ايسالم حتب لقبل ع ب جدار فمس  ع ب وج  ويده ثم رد ع ي  ♀

يف   عف م يسق إدداده إيب اي يت بين دي د «وروى اللي  بن سعد» :قاا اإلمام مس م  ح 
  مين مبتيدل ايسيدد ذ 

لن ييرو  عين اي ييت بواديلة  س م يسيتلياألن اإلمام م   علو لك ر من جهة ايمصدف و و اإلمام مس م راو  

ب سيم  ي   (  يذاروى اي ييت بين دي د) أك ر مين واديلةع فهدياييوربميا ييرو  عدي   قتيبة بن د يد فيكون راو  

ام    دد.ووقا حذ  مبتدل ايس   عألن اإلمام مس م يم يسق إدداده إيب اي يت ع  ق 

  لن ت ير  ايم  يق البيد لن تبيدل إذا لرد (الو  )لو ك مية  (مبت،دأ)يف ايت  يق يا لخيوان ك مية  ل م قيد  

 فكذي  يف  ذا ايم اا. من مبتدل ددده لو من لوا ددده راو فأك ر    ذ  ما ح   :قواتبمبتدل لو بك مة لوا 

 سدده يف مكان آخر.ويم ي   «صحيح »ق  اإلمام مس م يف فهذا  و ايحديت ايوحيد ايذ  ع   

يكن  ذا ايحيديت ايوحييد  عفال إشكاا فيهايكن وص ها يف نف  ايصحي   عقهاخرى ع   يف لحاديت ل  

وقييد لخرجيي  اإلمييام مسيي م اإلمييام ايبيييار  يف  «صييحيح »آخيير ميين  قيي  ويييم يصيي   يف موضييا  ايييذ  ع   

 .موصوال «صحيح »

ع ل  ييو ديئ دا  يذا ايحيديت اييذ  ع قي  مسي م مين  «صيحيح »لخرج  اإلمام ايبيار  يف  موصيوال 

 ايبيار  يف صحيح . لددده؟

ا ايكال ق بايم  قيا  يف درهتا وما يت   ييسير يق تها لو ن   م يف ايم  قا  يف صحي  اإلمام مس م كالم  فإذ 

ييلكيان  ييذا ايحييديت ايييذ  يييم يصي   لو األحاديييت األ   صيحي  اإلمييام مسيي م دييواء   ى ايتييي وصيي ها يف ر  خ 

يخرى لو األحاديت ايتيي انت  مواضا ل   اظ و يو ايحيافظ   بأهنيا مردي ة لو مدقل ية اعتديب هبيا لحيد ايحفيد  ق 

م ع وتك  ي«صحي  اإلمام مسي م مين األحادييت ايمقلوعية فيما يفررر ايفوائد ايمجموعة »يف كتاب  اي لار 

مين لراد ايفائيدة ي يود إييب ي ديي دتقد ع ب ايصحي  بل  يي موصيوية ثابتيةع ها ال ت  ولن   عن وص هاع يها وبي  
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ياألحاديت األ   ذا ايكتاب فهو قد حصر ا وجم ها دواء  ايم  قا  لو  ى ايمؤييف اي ليار وييي  ابين ر  خ 

 شامي. راي لاابن اي لان ي  لار ايمصر  

يف  ر  ك يم عين م  قاتي  ثيم ن يود إييب األبييا  ونيربط ميا ذ  نتك    «صحي  اإلمام ايبيار »يق بلما ما يت    

 .ؒ ؒايشرح بما يف األبيا  ايتي نظمها ايحافظ اي راقي

ا يب ي  عيدد ا لييف وثيالث مائية وواحيد ولرب يين  ك ييرة   «يبيار صحي  اإلمام ا»قا  يف     ايم   جيد 

اع األحاديت ايمر  م    ا.مائة ودتين حدي    ة مدها ايتي يم يص ها يف مكان آخر من ايكتاب تب  ع  و  ف    ق 

عدد ايم  قيا  لييف وثيالث مائية وواحيد ولرب يين وايتيي ييم يصي ها و يي مرفوعية تب ي  مائية : إذن

ا يم يص ها يف ايصحي .ودتين حدي  ا مرفو  ع 

ملبيوع يف خمسية  و يو كتياب   «تن ييق ايت  ييق»يف كتابي   ؒ بن حجر اواعتدب هبا اإلمام ايحافظ 

   مج دا  متداوا اعتدب بوص ها.

ا ايم  ف  ر   ذه األحاديت ايم    وموقوفا . عمرفوعا  :  قا  بأنواعها نوعانوعة ايتي يم يص ها لو عفو 

 مرفوعا  وموقوفا  :ة وواحد ولرب ين نوعاناأليف وثالث مائ :  قا ايم  

 افة إيب ايدبي : ل  م  مرفوْات ♀. 

 ل  لهنا م افة إيب ايصحابيع ايموقو   و ما لضيف إيب ايصحابي كما ت رفونموقوفات : 

 وربما ادت مل ايموقو  فيما لضيف إيب من دون  يكن بايتقييد.

ومدهيا ميا ال يوجيد يف ايصيحي  نفسي  ع وال   ذه ايمرفوعيا  مدهيا ميا يوجيد يف ايصيحي  نفسي  موصي

ق  ويم يص   و يذه ومدها ما قد ع    عمدها ما قد لخرج  ايبيار  نفس  موصوال  يف ايصحي ع ي دي موصوال  

  ي ايمائة وايستين ايتي م ب ذكر ا.

ق    يفهميتم ايسيؤاا  يذا ايم   ق ايذ  وص   يف موضا آخير يمياذا ي  قي ؟    ايسؤاا ايذ  يرد  ذا ايم  

اإلميام ايبييار  بايحيديت ايموصيوا  ا ييم يكتيف  آخر يماذ ق ايذ   و موصوا يف موضا      ايحديت ايم  

 ق يف موضا آخرع يكتفي بايموضا ايسابق ايذ  قد وص   في ؟  ِّ ق ع يماذا ي    ِّ ويم ي  

يم  ايكالم ل ل اي  م  ا  م  كما ي ر  من قرل يف ايصحي  لو د   :الجواب ْن هذا ي  اإلميام ق بايصيحت  ِّ

ميا احتياج ب  فهيو ر   ك ير     فيها فق   ف ذي  تبويبات   عايبيار  من مقاصده ادتدبا  األحكام من  ذه األحاديت
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لوييي  كيذي ع فمين عادتي   عكيمن ذي  ايحديت لك ير مين ح  د يف لك ر من باب يت م  ت ايواح  ي  إيب ايحد  

إذا احتياج ي حيديت ايواحيد  ي ديباإلدداد نفس   كرر حدي  ابن حجر لن  ال ي  اكما ذكر ايحافظ  عباالدتقراء

آخير  ويف ايبياب اي ياين بإديداد   عويو ينياير يف ايشييخ عرده يف ايباب األوا بإددادولن يذكره يف ثالثة لبواب ي  

 .ثايت ويف ايباب اي ايت إدداد  

يت ييذكر م ي  كيرر ايحيدمين عادتي  لني  البيد إذا لراد لن ي   عإذا يم يكن عدده ي حديت إال إدداد واحد

قع إذا ضياق ع يي    ِّ يف ايموضا اي اين ي   ؟جديدع طيب ما عدده إال إدداد واحد ويو لن يأيت ي  بإدداد   عفائدة

ييميييرج ايحييديت ف   واحييد واحتيياج لن يييورده يف موضيي ين فيييورده يف  يكيين عدييده ايحييديت إال بإدييداد   م    

ا ويف ايموضا اآلخر م    ا.  ق  ايموضا األوا مسدد 

 .ق ايحديت ايذ   و عدده مسدد  ِّ   ايجواب يماذا ي  وض: إذن

يع ب إيراد  ذا ايحديت بأك ر من بابلن  يحتاج إي: من أسبب التعلي    و ذا ايحديت قد ضاق ميرج 

ا ويورده يف ايموضا اي اين م  ه إال إدداد واحد فيورده يف ايموضا األوا م  ع ي ع ما عدد    ا.  ق  سدد 

قة ايموجيودة يف ايصيحي  نفسي  مسيددة موصيوية       وا و ي األحاديت ايم  انتهيدا من ايقسم األ: إذن

 انتهيدا مدها.

 .قة    قة ايتي ال توجد يف ايصحي  إال م      و و األحاديت ايم   :ننتقل للقسم الثاني

: 

 ما يكون بصينة ايجزم. :القسم األول

 ما يكون بصينة ايتمريض. :والقسم الثاين

 (.ذكر( )قاا: )كما مر قبل ق يل :صينة ايجزم

 و كذا. ..(.قااي  ( )قيل)بدي ا ي مجهوا يذكر لما صينة ايتمريض ما كان م  

 :ع قسم عألول الع ع لي بصيغة عجلزم أيًضه أنوعع

 ما  و ع ب شرط . منه

 .ه  ع ب شر  رير      يي  ع ب شرط   ما  و صحي    ومنه

 ما  و حسن.ه ومن

 ف.ما  و ض ي ومنه
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ا ما كان بصين  ايجزم مد  ما  و ع ب شرط  ل  لخرج برجاي .  إذ 

 صحي  يي  ع ب شرط . ومد  ما  و

 ومد  ما  و حسن.

 ومد  ما  و ض يف.

ا لو ايموضيوع  يذا ميا يجيوز يف ايم  قيا   عل  ايقسم ايم هود يف األحادييت إال نيوع اي ي يف جيد 

 ض يف.ر  ريره ومد  ما  و حسن ومد  ما  و فمد  ما  و صحي  ع ب شرط  ومد  ما  و صحي  ع ب ش

ا ع ب شرط   ا؟  ذا دؤاا ما دام ليها اإلمام لديأ  ق ع يماذا ال ييرج  م    يماذا ي  ما كان صحيح  ي  سدد 

ا ذا ايحديت صحي  وع ب شرط  ي   ا وت  يرج  م  ال ت   م  ا ونبحت عين إديداده وكييف وصيل وليين ن  حير  سدد 

ا داك لدباب ا عديدة ي يدم إخراجي  م   لن :بن حجرافأجاب ايحافظ  وصل؟ ل يم ديبب لني  لخيرج ميا ع سيدد 

ا ويذكر ما يريد لن يشير إيي  م  قام  فيذكر األصل م  يقوم م    ا.ق      سدد 

 يل  يكين      : و و لوض  ايحديت اإلمام ايبييار  يحتياج إييي  يف ايبياب و يو ع يب شيرط  األمر الثاين

 د يكون ما دما  يذا ايحيديت مين مشيايي  ميا عديده إديداد  ال ق دما كل األحاديت دم ها من مشايي ؟

ا مْ أو لَ »يذي  يقوا ايحافظ:  ع  ق ي  فإيي   ًْ  عرده يف ايبيابوما دم   و و يحتاج لن يع «يحصل ْنده مسمو

 ععديده إييب  يذا ايحيديت و يو صيحي    فيحتاج   -إن شاء اهلل-و ذا األمر نحتاج إيي  فيما ديأيت من كالم 

ا يكد      وقد لخذ يرجاي      ق .ي  ف  يم يحصل عدده مسموع 

 .   ايجواب عن األحاديت ايتي ع قها اإلمام ايبيار  و ي ع ب شرط   ذه احتماال  

 .إما لن  قد لخرج ما يقوم مقام  :انَ لْ قُ 

ا  .لو يم يحصل عدده مسموع 

 لو ش  يف دماع  مرتدد  ل دما  ذا ايحديت لو ال؟

ألن  يذا  ع  ق ع ش   يل ديما لو الع ن يم في  قي ي  دده وإنما يف ل   واالحتيا  لال يسف ذي  ايتحرِّ 

 .االحتيا  بايسدة
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ا من لجل لن يحفظوا األحادييت ومين لجيل ايم  لو دم   يف ايمذاكرةع : اَلحتمال اآلخر حدثون قديم 

فيالن  ثدي فيالن لخيرينحدث كل مدهما اآلخر بحديت حيد  ثان ي  حدِّ تقدوا حفظها إذا ايتقب حافظان وم  لن ي  

 من لجل لن تحصل فائدتان:

  بت حفظ . ي لن ي   :الفائدا األولى

 فيد  ذا ايلايب اآلخر بما يم يكن عدده.لن ي   :والفائدا الثاني 

و ذه ايمذاكرة قد تكون و ي يف اينايب كذي  دون اتفاق ل  ي تقيان م ال  يف ب د قد رحيال إييي  وييم 

م ييان يف مسييجدع قييد يجتم ييان يف ل  مكييان دون اتفيياق وقييد يجت عيكيين لحييد ما ي  ييم لن اآلخيير موجييود

يي وإنمييا جيياء   عتحييدث يييم يتهيييأ ي تحييديتألن ايم   عثون يحصييل فيهييا ايتسييا لحييدِّ ذاكرة يقييوا ايم  فايم 

 عر نفس  ويم يهيئها يهذه ايميذاكرةح ِّ ايمذاكرة اتفاقا دون كما نقوا ب بارتدا ايم اصرة دون تح يرع يم ي  

فيها فإني   يذا اييذ   ا  م  ما د   فإن   عقد  ي تحديتال  مجاي  ايتحديت ايتي ع  فيحصل فيها ايتسا ل بي

 ب  واض   ذا ايكالم  تد   تر ب  وي  ي  

ا األحاديت ايتي تؤخذ يف ايميذاكرة ال تكيون م يل األحادييت  إذا كان ايمذاكرة يحصل فيها تسا ل إذ 

ي ديما  يذا ايحيديت يف ايميذاكرة ف يم ا ديتع ف يذي  ايبييار  ربميع وايتحيامايتي تؤخذ يف مجاي  ايس 

ل باقي األحاديت ايتيي ديم ها مين مشيايي  يف    دماع  ي  م   ة  بين لن  ذا ايحديت يي  يف قو  يسدده؛ يكي ي  

 ايمجاي  يف ايتح ير. 

 ◙حديت لبيي  رييرة  :ق  بصينة ايجزم لشهر مسائل ي وع       ما كان ع ب شرط   :وع و و ذا ايد  

 :ق  قياا: قياا ع ميان بين ايهيي مفإن ايبيار  ع    علان ايذ  لخره بقراءة آية ايكرديوقصت  ما ذي  ايشي

 ديي رديوا اهلل وك  »ثدا محميد بين دييرين عين لبيي  رييرة قياا حيد   :عيو  قياا حيدثدا :حدثدا عيو  قياا

فذكر ايحديت ايم رو  ايلويل يف قصة لبي  ريرة ما ذي  ايشيلان اييذ   «بزكاة رم ان ♀

ثم لمسك  يف اي ي ة اي انيية  ع«َل أْود» :دقة ولمسك  يف اييوم األوا يف اي ي ة األويب فقاان ايص  كان يأخذ م

 ۵فقاا ي  لال لخرك بشييء لخيرك لن إذا لرد  لن يحفظي  اهلل  ♀فأراد لن يأيت ب  إيب ايدبي 

 ل  م دب ايحديت من ايشيلان لو كذا عدد ايدوم فاقرل آية ايكردي

ق  عدي  وإنما ع    عايبيار  وقاا: قاا ع مان بن ايهي م ما قاا حدثدا ع مان بن ايهي م فهذا ع ق  اإلمام

 يكد  يم يسق إدداده إيب ع مان بن ايهي م. عفهو ع ب شرط 
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ا ع ب شر  ريره :النو  الثاين  .ما كان صحيح 

 .»هيذكر اهَّلل ْلى كل أحيان ♀كان النبي » ◙من لم  ت  قوي : قايت عائشة 

ا يماذا؟اآلن  ذا ي ييم يسيق  ▲بتيدل ايسيدد مدي  إييب عائشية ألن ايبييار  حيذ  مين م    د م  ق 

ألني  ييي   :قاا ايحافظ ؟ي يرج يماذا يم ع بصينة ايجزم قاا: قايت عائشة هذا ت  يق يكد  ت  يق  فإددادهع 

 قيد لخرجي  يف ايصيحي  فايحيديت صيحي  األن اإلمام مس م   عع ب شر  ريره   صحي   يكد   عع ب شرط 

. «صحيح »يكد  يي  ع ب شر  اإلمام ايبيار  وكما ق ت لخرج  اإلمام مس م يف   موصوال 

قاا هبز بن حكيم عن لبيي  عين : )قوي  :ما  و حسن من لم  ت  :من األحاديت ايمرفوعة بصين  ايجزم

ألن بيدي   ع  حديت اي ورة ايمشهورع  ذا ايحديت اإلمام ايبيار  ما وصي «هنْ مِ  استحيأن يُ  اهَّلل أح ُّ »: جده

ويدا ع ب ثبوتي  لن  عيكد  جاء ب  بصينة ايجزم عوبين هبز راوي ا فأك رع ما وص   ع ق  ألن  يي  ع ب شرط 

 ايحديت حسن.

بن حكيم عن لبي  عن جده و ذه ايرتجمة من ايرتاجم ايحسيانع مين لم  ية تيراجم  و ذه ايس س ة هبز  

ز بن حكيم عن لبي  عن جدهع لبوه لبيو هبيز  يو حكييم بين ايحديت ايحسن كما ديأتيدا إن شاء اهلل ت ايب هب

ع هبز بن حكيم بن م اويية بين حييدةع لبيوه حكييم بين م اوييةع ◙ه  و م اوية بن حيدة م اويةع وجد  

 و ذا من لم  ة ايحديت ايحسن. ◙وجده م اوية بن حيدة ايصحابي 

 هيا وذكر يا ايبييار  بصيينة  ايمجزومية ايتيي  يي مرفوعية ولخرج النو  الرابع من أن،وا  األحادي، 

ا واة فهيو ال ف كما يقوا ايحيافظ بين حجير ييي  بسيبب ضي ف ايير  ي     يكن  ذا اي    عايجزم ما كان ض يف 

  ق بصين  ايجزم بسبب ض ف يسير كانقلياع يسيير كميا وإنما ي   عق بصين  ايجزم بسبب ض ف ايرواة  ِّ ي  

اْئُتونِي بَِعْر  ثَِي،اب َخِم،ي  َأْو »ن م اذ ايذ  داق  قاا: وقاا طاوس ع◙يف حديت م اذ بن جبل 

َد  َلْيُكْم َوَخْيرب أِلَْصَحاِب ُمَحمَّ َْ َرِا َأْهَوُن  ِعيرِ َوالذُّ َدَقِ  َمَكاَن الهَّ  .«♀َلبِيَس فِي الصَّ

ميا دياق إديداده إييب طياوس فهيو  ع ذا ايحديت ايذ  قاا في  اإلمام ايبيار  قاا طاوس قياا م ياذ

ا ف ذي   ذا ايحديت يسمب عاد لك ر من راو حذ  من لوا اإلدد ألن  ييي  ع يب شيرط ؛ ؛ ع ق ع وم  ق 

لنبي  ع يب خليأ كبيير يقيا يف األيسيدة ب يض ع يسيما مين م ياذبن كيسيان ييم  إن طاووس :ألن األئمة قايوا

ا مين اييواوين  يذا خليأ  يي تكتيب بيواو واحيدة وتدليق بي واوين ايلالب يقوييون طياووس يحيذفون واو 
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ديماع  مين م ياذ فهديا يف انقلياع بيين ي بيت يم  ؒ فلاووس بن كيسان ع د  ا تدبهوا يهذاطاووس داو

 ف ذي  ع ق اإلمام ايبيار   ذا ايحديت. عطاووس وم اذ

 :إًذع مه كهن بصيغه عجلزم أرب ة أقسهم

 ما كان ع ب شرط . -1

ا يي  ع ب شرط . -2  ما كان صحيح 

 ما كان حسد ا. -3

ا يكين  يذا -4 وإنميا بسيبب االنقلياع اييسيير لو نحيوه  عاي ي يف ييي  بسيبب اييرواة ما كان ضي يف 

 واألم  ة تقدمت.

 عبين حجيراونحو ميا و يذا كميا نبي  ايحيافظ  (روىيذكر يُ : )ندتقل إيب ما كان بصين  ايتمريض م ل

 رجا إيب ايميتو في .ي   وكل فن   عألن   و ل ل االختصاص عن ن تدي بكالم ايحافظ يف  ذاحون

دف قا  حتب اعتدب هبذه ايم    ؒؒ فايحافظ   كتياب  لرب ية كتيب ولشيهر ا :ثالثية كتيب وقييلص 

يثم يف كل حيديت مين ايفيت  يسرتديل يف ذ   « د  ايسار »قدمة واختصره يف م   «تن يق ايت  يق» ر وصيل ك 

 عقيا ف يذي  اعتميدنا تفصيي   يهيذه ايم     عقا  وايكالم ع يها ويمياذا ع قهيا اإلميام ايبييار      ذه ايم  

 وكما ترون بشكل دريا إن شاء اهلل

 :هذه المعلقات التي ذكرها بصيغ  التمريض هي قسمان

 مدها ما  و ع ب شرط .

 .   ومدها ما  و يي  ع ب شرط  

قياا ألهنيا ييي  ع يب شيرط  ع قهيا بصيينة  األمير فيي  واضي  يمياذا ع قهيا؟    ما كان يي  ع ب شرط  

 ايتمريض.

م ديا لن  ايحيديت ع يب شيرط  وييورده بصيينة ايتميريض؟ وميركييف يكيون  :دلكن السؤال الذي يرِ 

يلميا ايحيديت اي ي يف تقيوا فيي   (قياا وذكير: )ايحديت ايصحي  تقوا في  روى ويكتيبع فهديا اإلميام ي 

: ؒ يقيوا ايحيافظ  مريض ما ايسبب يف ذي ؟ايت   ايبيار  لورد لحاديت صحيحة ع ب شرط  بصينة  

ي،ذكر الح،دي   ده حيُ  ورموصوًَل وهي مواضع يسيرا جًدا وير آخ ما كان ْلى شرطه وأورده يف موضعَ »
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ا اختصره إضافة مدي كقويي  يف ايليب ل  كتياب ايليب «بالمعنى ي :لو ميتصر  ذكر عين ابين عبياس عين وي 

   .يف ايرقب بفاتحة ايكتاب ♀ايدبي

حيديت رقييا  عيف ايرقيب بفاتحية ايكتياب ♀عن ابن عباس عن ايدبي  يذكر: صينة تمريض

ي رجل ايذ  حديت صحي  لخرج  ايبيار  يف ايصيحي  نفسي ع يمياذا ايبييار  ي  قي  بصيينة ايصحابة 

وإنما ذكره بايم دب ل  ييي  ايحيديت فيي  عين ابين عبياس يف ايرقيب  عايسبب يف  ذا لن  يم يسق ( ؟يذكر)

جياء بصيينة ف ميا ذكيره بيايم دب  ¶بفاتحة ايكتيابع ايحيديت فيي  قصية طوي ية دياقها ابين عبياس 

ا ع يب ع ضايتمري  ذا ما كان ع ب شرط  ولورده يف موضا آخر موصوال  مما  و ع ب شرط ع لو ع ب عفيو 

ا ويم يورده يف موضا آخير موصيوال   و يذا ال ييورد فيي  ميا كيانع ل  ميا ييم ييورده يف  عشر ع مما  و م  ق 

ا ع ب شر  رييرهع ايحيديت ايم  يق بصيينة  ايتميريض موضا آخر موصوال   ذا لقسام مد  ما كان صحيح 

ايدوع اي اين ايذ  يم يورده يف موضا آخر موصوال  و و لقسام مد  ما  و صحي  ع ب شر  رييره ومدي  ميا 

  و حسن ومد  ما  و ض يف ومد  ما  و ض يف ب اضدع ومد  ما  و ض يف  بال عاضد.

يسيائب وييذكر عين عبيد اهلل بين ا : ل  اإلمام ايبييار  قياا:(قال)لما ايصحي  ع ب شر  ريره م اي  

ير   ♀قاا: قرل ردوا اهلل  ك  ون  ل و  ذ  يار  يب و    ود  ير  م  ك 
ياء  ذ  ا ج  ت يب إذ  ب    ح   ايص 

ة  ال  ي ص 
م د ون  ف  ؤ  م  اي 

ا ك  ر  ت   د  ة  ف  ذ  ب ل خ  يس 
ق إديداده إييب عبيد ألن  ييم يسي عويذكر عن عبد اهلل بن ايسائب  ذا ت  يق: ع قاا«ع 

 و ييو بصييينة   ◙يسييدد إيييب ايصييحابي عبييد اهلل بيين ايسييائب بييل حييدث ميين مبتييدل ا عاهلل بيين ايسييائب

 ي مجهوا. ألن  قاا: ي ذكر و ي مبدية   عمريضايت  

ع ق  ألن  يي  ع ب شيرط ع رجايي  ييسيوا ع يب شيرط  و يذا حيديت صيحي  ولخرجي   يماذا ع  ق ؟

 يح .حاإلمام مس م يف ص

:مما  و بصيينة ايتميريض وييم ييورده يف موضيا آخير  :ايدوع اي اين سين م يل مدي  ميا  يو ح   موصيوال 

إَذا بِْع،،َت َفكِ،،ْل ، َوإَِذا اْبَتْع،،ت »قيياا:  ♀حييديت قوييي : ويييذكر  عيين ع مييان بيين عفييان لن ايدبييي 

 ق  ايبيار  بصينة ايتميريض؟بن حجر حديت  حسن ينيرهع يماذا ع   اع فهذا حديت يقوا ايحافظ «َفاْكَتل

ض يف إن جر ضي ف  بت يدد  نيره  و يف لص   حديت  ي وديأتيدا لن ايحديت ايحسن    ألن  يي  ع ب شرط  

 طرق .
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ميا  ةمسيدداي ايتمريض ويم يورد يا يف موضيا آخير يف كتابي : ايتي بصينة   :قاتالنو  الثال  من المعلَّ 

ع « أنه قضى بالدين قبل الوصيَّ  ♀ويذكر ْن النبي »يكن اإلجماع ع ي  م ل قوي :  ع و ض يف

 :ؒ بن حجر اايحافظ  ذا حديت ض يف ويقوا اإلمام 

إن  وقا اإلجماع ع يي  إني  إذا ميا  ايمييت فإني  يق يب ديدي  لوال  ثيم ب يد ذيي  تدفيذ وصييت  لو تد فيذ  

 وصيت .

ال عاضد ي  و و ق يلع و ذا ايق يل ايبيار  ال يسكت عد ع اي  يف اييذ  ال ض يف : النو  الرابع

َل يت ،و  » ايي : وي يذكر عين لبيي  رييرة رف ي  عاضد ي  ايبيار  ال يسكت عد  بل يت قب  ويبين ضي ف  وم

َل يت و  اإلم،اا »لن  قاا:  ♀حدث عن ردوا اهلل  ◙لن لبا  ريرة ي دي « اإلماا يف مكانه

ايسيؤاا اييذ  ييرد ع (ولم يص،ل ذا ايحديت ض يفع بي ن ض ف  اإلمام ايبيار  ب ده وقاا: )ع «يف مكانه

ا ال عاض   يمياذا ييورده اإلميام ايبييار  يف كتياب يشيرت   ه  تب حسن ينيير  لو ض يف لو ح    ي   د  ما كان ض يف 

ياع بم ديب لن ميا كيان ع يب شيرط   :ايجواب عن  ذا ايصحة؟ لن اإلمام ايبيار  لراد ان يكون كتاب  جام  

بيين يي  لن  يذا ايحيديت شير إيي  ع  ق  وكان بت  يق   يذا ي  وما يم يكن ع ب شرط  ويريد لن ي  ي ع  ه  لددد  

ع ميا اييدييل      يي  ع ب شيرط  يكد   ع وارد يف ايباب فتدب  رط  ولورده ييبين ي  لن  ذا ايحديت يي  ع ب ش

ت كل األحادييت    م  لن  ع ق  ويم يسددهع ف ذي  صحي  اإلمام ايبيار  إذا ج   ع ب لن  يي  ع ب شرط ؟

ع و يي ♀ بوب ايباب هبيا وال يقيوا قياا رديوا اهللو داك لحاديت ي   عدواء  ايمسددة وايم  قة

ا ج   م ة من األحاديتع  ذه األحاديت إذا جم تهيا تييرج لحادييت لحاديت ييست ع ب شرط ع فهذه لي  

يا يكين ايحيديت اييذ   يو مقصيود  بيايتيري  ميا لديدده وييم ي  قي  إال يف  عك يرة تدا ع ب لن كتابي  جام  

 صورة دتأتيدا إن شاء اهلل ب د ق يل.

 ق بايموقوفا . ع بقي ما يت    م ما يت  ق بايمرفوعا ذا ما تقد  

إيييب ايصييحابي كمييا تقييدم قبيل ق يييل ق دييا إني   ييو: ايحييديت لو  يو ايييير ايييذ  لضييف -ايموقيو  

ايموقوفا  ييسيت  ع يماذا؟ؒ ع ب شر  ايبيار    ذه ايموقوفا   ي من األصل ييست  ع ◙

ع عدييوان ايكتييابع عدوانيي :  يييديدا ع ييب لن  «ار صييحي  اإلمييام ايبييي»ع ييب شيير  اإلمييام ايبيييار  لصييال 

ي   ايموقوفا  ييست ع ب شرط   دن رديوا اهلل ع فإن  دمب كتاب  ايجاما ايصحي  ايمسددع ايميتصير مين د 

 ام .ولي   ♀
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ا  و اشرت  األحاديت ايمسددةع ك مة   تدا ع ب لمرين: «مسدد»فإذ 

 .ع ب اتصاا اإلدداد

 .وع ب ايرفا

يي ال تجييدون موقوفييا  مسييددة يف ولياميي ع ف ييذي   ♀دن ردييوا اهلل وقيياا  ييو نييو ميين د 

ايصحي ع ال يوجد موقوفا  مسددة يف صحي  اإلمام ايبيار ع إنميا ايموقوفيا  إذا احتياج إييب اإلشيارة 

 قها.إييها ع   

بيل ذكر يا يف موضيا ييدا  عو مي  لني  اعتميد ا ذه ايت  يقا  اإلمام ايبيار  يم ي   :آخر ثم  دا لمر  

حتب  ذه ايمرفوعا  ايتي م يت  يو ي  قهيا ييا  عدتئداس واالدتشهاد  إنما لورد ا ع ب دبيل االع ب لن  

يف عدوان ايبابع فهي من ضمن اي دوانع ثيم ب يد ميا يدتهيي مين اي ديوان يقيوا يي   إخوان يف عدوان ايباب

 تميدة عديده ومقصيودة بيايتيري ع فاإلميام حدثدا فالنع لخرنا فالنع ويسوق يي  األحادييت ايتيي  يي م  

ويو مديا لني   عقائل: يماذا يذكر يدا  يذه ايم  قيا  ايتيي شين تدا هبيذه ايتقسييما  ايك ييرةايبيار  يو قاا 

 نقوا اإلمام يم يقا؛ ألن  إنما يورد ا لين؟ صحيحة و ي يي  بصحيحة؟

يف عدوان ايباب يإلشارة إيب لن  ذا ايباب في   ذهع في   ذا ايحديتع في   ذا ايقوا قيوا ايصيحابيع 

 نيو  كميا يف كتياب ايتفسيير ذكير تفاديير ك ييرة يك ميا  مين ايقيرآن يورد يا يف عديوان في   ذا ايتفسير اي

ايباب؛ من لجل لن يبين ي  لن  ذه األميور ييسيت مقصيودة بياإلخراج عديد ع وإنميا ذكرهتيا ع يب ديبيل 

ايفائييدة وع ييب دييبيل االدييتئداس واالدتشييهاد وكأهنييا نييوع ميين ايشييرح وايتوضييي ؛ ف ييذي  ايموقوفييا  

ا يجيزم » ألهنا خارجة عن موضوع ايكتاب ويقوا ايحافظ: ؛ي  قها  ذه ايموقوفا  ميا كيان مدهيا صيحيح 

ا يجزم بي  ◙يقوا ي : قاا عمر ع «ب  ع قاا لبو بكرع قاا ابن عمرع ف ل ابن عمر كذاع ما كان صحيح 

 وما كان رير صحي  فإن  ال يجزم ب  يقوا: يروىع ي ذكر.

تقيديم يميا ييتياره مين ايميذا ب يف ايمسيائلع وراييب ذيي  ويورد  ذه ايموقوفيا  يالديتئداس واي

ايمسيأية  ديا  يذا ايحيديت اييذ   يكون يف لثداء ايتبويب قبل ذكره يألحاديت ايمسددةع واض  يا إخيوان؟

يف ل يل  ◙قياا: بياب اي ير  يف ايزكياةع وقياا طياووسع قياا م ياذ  ◙مر قبل ق يل لثر م اذ 
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َل،،ْيُكْم َوَخْي،،رب اْئُت،،ونِي بَِع،،ْر  ثَِي،،اب َخ »اييييمن:  َْ َرِا َأْه،،َوُن  ،،ِعيرِ َوال،،ذُّ ،،َدَقِ  َمَك،،اَن الهَّ ِم،،ي  َأْو َلبِ،،يَس فِ،،ي الصَّ

َد   .«بِاْلَمِدينَ  ♀أِلَْصَحاِب ُمَحمَّ

ُتَدُه فِي َسبِيل اهَّلل»: ♀وقاا ايدبي   ْْ  .«وأما َخالِد فقد اْحتبَس أدراْه َوَأ

صيدقة ايفيرد مين رير ياع فج  يت   م يسيت نف «نْ ليكُ ولو من ُح  نْ قَ تصدَّ »: ♀وقاا ايدبي  

 يف عدوان ايباب.ايمرلة ت قي خرصها وثياهبا ويم ييو ايذ ب وايف ة من اي رو ع  ذا ايكالم ك   

ومد  لحاديت ع ب شرط  يورد ا يف عدوان ايبياب يإلشيارة إييب  عومد  ما  و حديت يي  ع ب شرط 

 يف لحادييتع آثيار ييسيت   ومدهيا ميا  يو وارد   عثار ع يب شيرط ا ما  و وارد يف آه  د  لن  ذا ايباب في  مسائل م  

ع ب شرط  ومدها ما  و وارد يف لحاديت ع يب شيرط  تقيدم ذكر يا لو دييأيت ذكر يا وبياهنياع فتدبهيوا يهيذا 

 ايق ية.

ا هبذا نكون يا إخوان لعليدا نظرة شب  واد ة لو شام ة ي م  قا  يف صحي  اإلمام ايبيار ؛ ألهنيا  إذ 

اج ك يرة  .يف األبوابيورد ا  د 

 نرجا إيب ما قاا ايحافظ اي راقي يف األيفيةع قاا:

ل  لن يصاحبي ايصحي  لحاديت ال يذكرون لديانيد اع  يل  يذه تيدخل ع (َوَلُهَما بَِل َسنَْد ... َأْشَيا)

ا ايصيحي  لهنيا داخ يةع وييذي  ايحيافظ ابين حجير يورد يا يف تن ييق ايت  ييقع ل  يمي يف ايم  قا  لم ال؟

ييا داخييل يف  ♀كييذاع لو رو  عيين ايدبييي  ♀يقييوا: قيياا ردييوا اهلل  كييذا  ييذا لي  

 ايت  يقا .

يإذا كيان صياحب ايصيحي  لورد  يذا ايم  ي ديي ع (ففن يج ا فصحل)  ذه يقوا ايحافظ: ق بصيينة    

 ايجزم فاحكم بصحت .

ق ييل لن اإلميام م يل ميا مير م ديا قبيل   ذا  و األصل؛ يكن قد ييرج عن  ذا األصل يف لم  ية يسييرة

ايبيار  يجزم بصحة حديت حسن وحديت فيي  انقلياع يسييرع ل  حيديت م ياذ  يذا اييذ  ميرع حيديت 

فيي  انقلياع يسيير بيين  ع  يذا ايحيديت مدقليا و يو جيزم بي ؛ ألن«أأتوين بعر  ثياب»طاووس عن م اذ 

هبيذا  ايييمن و يو يياطيب ل  يب ايييمن م  قيد   ◙طاووس وم اذع فلاووس مين ل يل ايييمن وم ياذ 

ايحديتع ف لاووس عداية بما نق   ل ل اييمن عن م اذ وإن يم يدرك ع فهذا االنقلاع انقلاع يسير بايدسيبة 

 ت ايب. ؒ ف ذي  جزم ب  اإلمام ايبيار   عإيب طاووس
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ا ع ب شر  رير   ي ديي لو حسن ال إشكاا يف ايجزم ب  ألن  يشم   مل ق اي بو ع  ه  ولما ما كان صحيح 

 ن لو حديت صحي  ع ب شر  ريره دائ  يشموي  لو الشتماي  ع ب مل ق اي بو .ايجزم بحديت حس

ضم َفَلأو َوَرْد قوي : ) يقوا: لما إذا لورد حيديت بصيينة ايتمريير فيال تجيزم بصيحت ع ال تسيفد ع (ُمَمرَّ

ا ع ب ذي ع وإنما يحتاج مد  إيب مراج ة كالم ل ل اي  يم حيو ألن صينة ايتمريض ال تدا   عمد  ايصحة

  ذا ايحديت.

ِ  األْصِل َلهُ )  يكن: إيراد  يذا ايحيديت يف كتياب ايتيزم ايصيحة ييدا ع يب لن ع (َولكِْن ُيْهِعُر ... بِِصحَّ

صياحب   لصل  ذا ايحديت صحي ع ل  لصل م دب ايذ  ت مد  ايحديت صحي  إال يف حايية ميا إذا نب ي

  اإلم،اا يف َل يت ،وَّ : »ديت لبيي  رييرةديت ايذ  مر م دا حيايكتاب لن  ذا ايحديت رير صحي  م ل ايح

 .«مكانه

فيإن يف ذيي  إشيارة  عيكن يو لورده وديكت ع يي  ع ذا ايحديت يم يص  :قاا ي  يف ايبيار  نفس  

كيم اييذ  ت يمد   يذا ايحيديت وارد  يف لحادييت صيحيحة ايح  ي ديي إيب لن لصل  ذا ايحديت صحي ع 

قض،ى »: لو ع يب لقيل تقيدير ع يده إجمياع كميا يف حيديت عفيي  ويو كان  ذا ايحديت  و يف نفس  متك م  

 «. ين قبل الوصيَّ بالدَّ 

 .(َك، )ُيْذَكرُ ) ثم م ل يصينة ايتمريض بقوي :

 ثم قاا:

ُل اَلْس،،،نَاِد ُح،،،ِذْف  -44  َوإْن َيُك،،،ْن أوَّ

 

،،،،رِْف   ُْ  َم،،،ْع ِص،،،،يَغِ  الَج،،،،ْ ا َفَتعلْيق،،،،م 

 تين من صور ايت  يق.راير بين صور ؒ ا اإلمام ايحافظ اي راقي د     ي دي  

وييذكر  عفقيط يقيوا يي  ♀ف اإلدداد برمتي  إذا ايدبيي صد  لن يحذ  ايم   :الصورا األولى

ا؟ ♀عن ايدبي  ياي   كذاع  ل  ذا يسمب ت  يق   عفهم من كالم ايحافظ اي راقيي لني  ال يسيمب ت  يق 

حذفي  يكوني  ييي  ع يب  وإنميا عألن اإلمام عدده إديداد  يذا ايحيديت عيكن ايصحي  لن  داخل يف ايت  يق

 قاا:ع آخر شرط  لو يسبب  

ُل اَلْس،،،نَاِد ُح،،،ِذْف  -44  َوإْن َيُك،،،ْن أوَّ

 

،،،،رِْف   ُْ  َم،،،ْع ِص،،،،يَغِ  الَج،،،،ْ ا َفَتعلْيق،،،،م 
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ا قي يد ايت   بيل البيد لن يكيون بصيينة  ع  ييق بيأمر آخير ييي  فقيط لن يكيون لوا اإلديداد حيذ ثم لي  

ا ايصواب يف ايت  يق لن  ي عايجزم    نوعان:ولي  

 .ما كان بصيغ  الج ا

 .وما كان بصيغ  التمريض

يياع فهييذا ايقيييد ايييذ  ذكييره ايحييافظ اي راقييي لخييذه ميين ابيين ايصييالح سييم   ييذا ك يي  ي    ؒ ب ت  يق 

 وايراج  لن  ال يقيد ايت  يق بايجزم؛ بل حتب ما كان بصينة ايتمريض فإن  يدخل يف مسمب ايت  يق.

رِْف ) ثم قاا: ُْ  .(َلْو إلى آِخرِهِ وَ ) (َفَتعلْيقم 

ا ويذي  ما م ب يدف    ذا لني  ييو حيذ  مين اإلديدادع جمييا  ويو إيب آخر اإلدداد فإن  يكون ت  يق 

ا ايرواة فإن ذي  ال  ل  ويو إيب آخر اإلدداد. (ولو إلى آخرهع )ييرج  ذا ايحديت عن كون  م  ق 

عديد شييي ع  يل  يذا  (ق،ال)صيينة اآلن بدل بمسأية جديدة مت  قة بيايت  يق و يي: ق يية إذا جاءنيا ب

ما شييي ع  (قال)إذا جاء اإلمام ايبيار  لو اإلمام مس م بصينة  يدخل يف ايت  يق لم ال يدخل يف ايت  يق؟

ثدا فالنع لخرنا فالنع الع قاا: قاا فالن وفالن  ذا من مشيايي  م يل ميا ف يل اإلميام ايبييار  ما قاا حد  

يما حديت ايم از  فإن  قاا: قاا  ش ا عبيد اييرحمن بين د  ث  د  ام بن عمارع حيدثدا صيدقة بين خاييدع قياا ح 

د ا يزيد بن جابرع قاا  ث  د  د ا علي  بن قي  ايكالبيع قاا ح  ث  د  عبد ايرحمن بن ردم األشي ر ع قياا حيدثدي ح 

ليك،ونن م،ن أمت،ي »يقيوا:  ♀لبو عامر لو لبو ماي  األشي ر  واهلل ميا كيذبدي لني  ديما ايدبيي 

ع فهدا اإلمام ايبيار  قاا: وقاا  شام بين إيب آخر ايحديت «ون الحَر والحرير والمعازف...لُّ يستح أقوااب 

 .عمارع و شام بن عمار من مشايي 

َ ا ب، )قاَل ) فيقوا ي  ايحافظ اي راقي: َْ ا الَِّذي لَِهْيِخِه  ل  لميا اييذ  عيزاه إييب شييي  مسيت مال  ع (أمَّ

ايحديت ايذ  ييروى باي د دية ل  يقيوا ي دي   دة ما  و ايم د ن؟فإن  كايم د ن كذ  عد (قاا)في  صينة 

 عن فالن.

ايحيديت   د ن يم يأتدا فيما دبق وديأيت يف موضيا الحيق إن شياء اهللع ايم يد ن عديد ايمحيدثين:ايم  

  و محموا ع ب االتصاا بشرطين: :ع و ذا قاعدة عدد ايمحدثين يقويونْنروى بصينة ايذ  ي  

 .رف اإليقا أن يع :الهرا األول
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 من اير   :والهرا الثاين
واة عن فالنع فدحن نحم   ع ب لني  متصيل ريير لن يؤمن ايتديي ع إذا قاا راو 

 مدقلا إذا ادتوىف شرطين:

 : لن يكون  ذا ايقائل قد يقي من عد ن عد .الهرا األول

اع واض ؟الهرا الثاين  : لن ال يكون مديس 

ع و يذا فيالن مين مشيايي   يو (ق،ال ف،َلن: )ايصيحي  إن قيوا صياحب :فيقوا ي  ايحافظ اي رقيي

لن  يذا يي  حكيم  :فلذلك نق،ول  د نع ل  ندظر في   ل ادتوىف ايشرطين لم ال؟حكم  كحكم ايحديت ايم  

ال شي  لن  :واألم،ر الث،اينا  يو شييي  د ي   ألن ق  ع االتصاا إذا ادتوىف ايشرطين و يذان ايشيرطان مسيتوفيان

ا ايشيرطان مسيتوفيانع فهيو يقيوا اإلمام ايبيار  واإلمام مس م ا ميا قياا فيي  اإلميام  :ييسا بمديسين فإذ  إذ 

يكن ايكالم ع ب اإلميام ايبييار  ميا  عايبيار  بايدسبة اإلمام مس م ال لدتح ر لن  وقا شيء من  ذا في 

  ذا كايم د نع فيحمل ع ب االتصاا. :حد مشايي  يقوا ي لقاا في  قاا فالن و و 

اا ايذ  قرلنياه حيديت  شيام بين عميارع فيإن     و ايم   : از خر ايم  ع (ْف عازِ ر المَ كخب)م اي  يقوا: 

وقاا  شامع ما قاا حيدثدا  شيام  ا صدقة بن خايدع قاا:د  ث  د  ح   :وقاا  شام بن عمار) اإلمام ايبيار  قاا:

تصياا لم و شام بن عمار من مشايخ اإلمام ايبيار  ايذين يقيهم ودما مدهمع فهيل  يذا يحميل ع يب اال

 الع يقوا ي  اإلمام ايحافظ اي راقي يحمل ع ب االتصاا ولن  كايحديت ايم د ن.

تِ،ي أق،وااب يس،تحلُّون »خر ايم از :  و ايحديت ايماضيي: ع (كخبر المعازفقوي : ) َلَيُك،وَننَّ ِم،ْن ُأمَّ

َْ رِير َواْلَمَعاِزف ، َواْلَخْمرالحَر َواْلَح  َلْيِهم بس،ارح  َلُه،م َي،ْأتِيِهم َيْعنِ،ي، ولين لنَّ أقوااب إَلى َجنِْب  َْ  ِلم َيُروح 

ويمس،  آَخ،رِين ِق،َرَدًا »ل   )ايجبيل( ع  «: اْرِجع إَلْينَا غًدا فيبي،تهم اهَّلل ، َوَيَض،ع اْلِعْل،ماْلَفِقير لَِحاَج  َفَيُقوُلون

ال تصيينب البيين حييزم  :ؒ يقييوا ييي  ايحييافظ اي راقييي  ع  ييذا ايحييديت«َوَخنَ،،اِزيَر إَل،،ى َي،،ْوِا اْلِقَياَم،، ِ 

يايفع ل  ال تمل إيب ايقوا ايذ  قاي  ابن حيزمع ال تصي  ل  ال تميلع ال تصينيع و يي محتم ية مين ايم  

يكين اييذ  ورد يف ايدسيخ ال تصينب بفيت  ايتياء وديكون ايصياد مين  عحيت ايم دب ال تص  ل  ال تسيتمر

   ابن حزم.صنب بايشيء لو صنو  إيي  ل  م  ت  إيي ع فيقوا ال تمل إيب ما قاي

إن حديت  شام بن عمار  ذا اييذ  لخرجي  لو ذكيره اإلميام  :ابن حزم يف كتاب ايمح ب وريره يقوا

 ايبيار  بصينة وقاا  شام بن عمار قاا  ذا حديت مدقلا  رير متصل.
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ألن اإلمام ايبيار  ما قياا حيدثدا وال ديم ت؛ يكين قياا: وقياا  :يقوا يماذا يا ابن حزم تقوا  ذا؟

ألن  عمارع فايحفاظ ردوا ع ب ابن حزم كالم   ذا وقايوا لن  ذا ايحديت يي  بمدقلاع يمياذا؟ شام بن 

عيدم ايتيديي   و ما موجيودانع و ميا: عواي د دة ي بت هبا االتصاا بشرطين)عن(  ب ا تحمل عد      (قاا)

 وكال ايشرطين موجودان. عقاء وثبو  اي

يبيار  من    ثم ع ب فر  لن  ذا ايحديت يم يسم   اإلمام اي يش  ار ايحيديت مشيهور عين ام بين عم 

ويف  «م جمي  ايكبيير»لخرج  االدماعي ي صاحب ايمستيرج ولخرج  ايليراين يف ي دي  شام بن عمارع 

اع فهيو ييي  م  لخرجوه من طرق عن  شام بن عميار م   «مسدد ايشاميين» يا ع يب فير  لني   دياك سيدد  دقل  

لخرى لن  ذا ايحديت موصواع فهذا ايمأخذ اييذ  وجهي  ابين انقلاع بين ايبيار  و شام يوجد لدانيد 

ايحسين بين ديفيانع قياا  حيدثدا حزم يحديت  شام بن عمار ييي  يف مكاني ع ل  مي ال  االديماعي ي قياا:

 حدثدا  شام بن عمارع حدثدا ايحسن بن دفيان عن  شام بن عمار.

  شام بن عمار.وايلراين قاا: حدثدا محمد بن يزيد بن عبد ايصمدع قاا حدثدا 

ا ي  متاب ون من لراد االدتفسار بذكر م يرجا إييب  ا يف شيي  شيخ  شام بن عمار لي   فيت  »وي  لي  

 يف باب ايحديت ايمج د اي اشر يف ايصفحة إحدى وخمسين. «ايبار 

ييايف يف ال تصينب البين حيزم ايم   :لن حديت ايم از  كميا قياا ايحيافظ اي راقيي :الهاهد من هذا

مدقلاع فإن  موصيوا عين  شيام بين عميار بأديانيد  فإن  ثابت  رير   عهذا ايحديت بسبب االنقلاعت  يف  ي

ا لدانيد ل   ععديدة  ار.خرى من رير طريق  شام بن عم  بل ي  لي  

ا يماذا ي  قي  اإلميام ايبييار ؟ يميا م يب قبيل ق ييل  ايسؤاا ايذ  يرد  دا: إذا كان ايحديت صحيح 

ع ب شرط   داك لديباب ي  يق بسيببها اإلميام ايبييار  ايحيديتع األحادييت  األحاديت ايتي ييست :ق دا

 : داك لدباب ي  ق بسببها اإلمام ايبيار  ايحديت ق دا مدها ايتي ع ب شرط 

ا. -  لال يقا ي  مسموع 

 مدها لن ييرج ما يقوم مقام . -

 مدها لن يسم   يف ايمذاكرة -

لو  ع  يف مسيددهع ي  ي  ميا ديم   مين  شيامار  ي  ايب   يرج فهذا ايحديت يسبب من  ذه األدباب يم ي  

 ولخرج  يف كتاب األشربة يف باب فيمن يستحل اييمر ويسمي  بنير ادم . ع قام  لن  لخرج م  
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ا ل    :قهيا عين مشيايي  ميا ي يزم لن نقيواخرى ويشير إييها: لن  ذه األحاديت ايتيي ع    داك مسأية لي  

ا ا ايحديت عن شيي  بإدداده د  ي   ع فإذا داق     ع ب شرط   ها ييست  ن  إ اع وداق ايمتن تام  فإن  يذا ايحيديت تام 

شام بين عميارع و دياك بحيديت لبيي  رييرة ميا كما ف ل  دا يف حديت    ع دسد  ع ب شرط ع و و بم ابة ايم  

 بصينة ايتحديت فيميا بيدي ما جاء ق يكن ع    عايشيلان ايذ  لمس  ب ع فإن كال ايحدي ين داقهما بتمامهما

وبين ايشيخع فهذان ايحيدي ان ال نسيت مل م هميا اي بيارا  ايتيي نسيت م ها ميا األحادييت األخيرى ايتيي 

ن  ذا ايحديت خرجي  ايبييار  إ : ق اإلنسان وقااطصح  ايحديتع حتب يو لشير إيب لن ايبيار  ال ي  ت  

ا فيما يبدوم  يقل: ويم  بيل حيديت  شيام بين  عمتدي ألني  دياق  بتمامي ع بإديداده و عيي لن  ال بأس بيذي    ق 

 .عمار يم يذكر يف ايباب إال  و

ا اعتمده ويرى لن  حجة يف  ذا ايباب.  فإذ 

ايية ايوقت ي يق عدها فدرتكها إن شاء اهلل ي درس ايقادم بإذن اهلل ت ايب ونأخذ ب يض لظن ايمسأية ايت  

 .األدئ ة ألن ايوقت م ب
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،،َؤال ع وايبيييار كيحيييب بيين م ييين بأحكييام األئميية ايمتقييدمين نييرى ب ييض ايشييباب يتهيياونون  :السُّ

 ؟بأحكام ايشيخ األيباين رحم اهلل ايجمياويهتمون فقط 

ايمسيائل ايمت  قية فدرييد دتأخذ مدا ربيا دياعة وانتهيديا مدهياع يو تك مدا عدها  ذه ايمسأية  الَجَواب:

 بدرددا

َؤال  ما م دب لخرج ما يقوم مقام ؟ :السُّ

ن يف ايباب عدة لحاديت عن عدد م ال  مين ايصيحابةع فيييرج عين صيحابي وييرتك بم دب ل الَجَواب:

ألن كيال ايحيدي ين يتفقيان يف ايم ديب  ع  قي ايحديت اآلخر ايذ  عن ايصحابي اآلخير ال ييرجي  وإنميا ي  

 شير إيي  يف ت  يق  ي ع فهذا م دب لخرج ما يقوم مقام .سدده واآلخر ي  فيقتصر ع ب لحد ما وي   وايحكمع

َؤال قا  لو ايم  قا  ايتي يم ي  قهيا     بن حجر يف تن يق ايت  يق بجميا ايم  ا ل اعتدب ايحافظ  :السُّ

 ؟ايبيار  يف موضا آخر و ي مائة ودتة ولرب ين

 اعتدب بايم  قا  ك ها يف ايكتابين:  ؒ بن حجراق دا دتينع ع ب كل اإلمام لو ايحافظ  الَجَواب:

يي ديي .«ايبار  فت »ويف  «تن يق ايت  يق»يف  ق ديواء  لخرجي  لو ييم ييرجي  يف ايكتياب ميا يوجيد م   

 لدى إييدا خدمة   ؒ بن حجراوايحافظ  «فت  ايبار »إال وتجد ايكالم ع ي  يف تن يق ايت  يق ويف     نفس  

ا.  عظيمة يف خدمة  ذا ايكتاب فجزاه اهلل عدا وعن األمة اإلدالمية خير 

َؤال د حديت  م  ق بصينة ج  ء ت قوا كتابي ايبيار  ومس م بايقبواع فإذا و  من ايم  وم لن اي  ما :السُّ

 إن يف ايبيار  ومس م لحاديت ض يفة؟ :قااايتمريض فهل ي  

قاا يف صحي  اإلمام مس م وايبيار  لحاديت ض يفةع  ذه ايك مة مو مية وقبيحية ال ال ي   الَجَواب:

،»ألن  عيل ق  ذا ايقوا  :وييي  كميا يقيوا ب  يهم عجميا األحادييت ايصيحيحةي ايفيإنميا ل   «نيْ َح يْ حِ الصَّ

ايصحيحان فيهما إعالا وفيهما بيان ي   لع الع ايصحيحان ليفهما اإلمامان ايبيار  ومسي م يألحادييت 

 قاا.ويي  يبيان اي  لع وال يبيان اي  يفع  ذه ايك مة هبذا ايسياق ال ت   عايصحيحة

ما األحاديت ايم  قة فهي ييست كذي ؛ ألهنيا خارجية لما ما ت قي بايقبوا فهو األحاديت ايمسددةع ل

يا فقيط  عن موضوع ايكتابع ايذ  ت قي بايقبوا  و األحاديت ايمسددة يف ايصحيحينع ولما ميا كيان م  ق 

 ويم يسدداه فهو خارج عن موضوع ايكتاب ف م يت ق بايقبوا.
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  ذا واهلل لع م.

 به أجمعين.وصلى اهَّلل وسلم وبارٍ ْلى نبينا محمد وْلى آله وصح
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َنق ُل ع  َحِدْيِث ِمَن ع ُكُتِب ع  ُمْ َتَمَدِة

 َوأْخ،،ُذ َم،،ْتَن ِم،،ْن كَِت،،اَب لَِعَم،،ْل  -47

 

ََ َق،،،ْد َجَع،،،ْل    أِو اْحتَِج،،،اَج َحْي،،،ُ  َس،،،ا

ل،ى ُأُص،ْوَل ُيْه،َتَراْ  -48  َْ ْرَضم َل،ُه  َْ 

 

 َوَق،،اَل )َيْحَي،،ى النَّ،،َوِوي( : أْص،،لب َفَق،،طْ  

 ُقْل،،،ُت: )َوَلْب،،،ِن َخْي،،،رَ( اْمتِنَ،،،ا ُ  -49 

 

،،،،،،ِه إْجَم،،،،،،ا ُ  َج،،،،،،ْ اَ    ِس،،،،،،َوى َمْرِويِّ

 ع ِقْسُم ع ثَّهِني: ع  َحَسُن 

َوالَحَس،،،ُن الَمْع،،،ُرْوُف َمْخَرج،،،م  -50

 َوَق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْد 

 

ٍَ َح،،،،،،ْد    اْش،،،،،،َتَهَرْت ِرَجاُل،،،،،،ُه بِ،،،،،،َذا

 51-  ) ( َوَق،،،اَل )الّترِم،،،ِذيُّ َم،،،ا )َحْم،،دب

 َس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِلمْ 

 

،،،،ُذْوذِ   ِه،،،،مْ  ِم،،،،َن الهُّ  َم،،،،َع َراَو َم،،،،ا اتُّ

 بَِك،،،ِذَب َوَل،،،ْم َيُك،،،ْن َف،،،ْردًا َوَردْ  -52 

 

،،َن َبْع،،َض َم،،ا انَف،،َردْ    ُقْل،،ُت: َوَق،،ْد َحسَّ

 َما َضْع ب َقرِْيبب ُمْحَتَم،ْل  َوِقْيَل: -53 

 

ْي،،،،ِه، َوَم،،،،ا بُِك،،،،لِّ َذا َح،،،،د  َحَص،،،،ْل  
 فِ

 
 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل:

ي «ليفيتي »يف  ؒ ي  ايحافظ اي راقيي ذكر يف آخر نوع ايحديت ايصح ق بدقيل ايحيديت فصيل يت   

إذا عرفدا ايحديت ايصحي  وشيروط  وايميراد بي ع فيإذا لرد  لن تدقيل  :من ايكتب ايم تمدةع فكأن  يقوا

ا من  ذه ايكتب ايتي م ت اإلشارة إييها يت مل بذي  ايحيديت إذا كديت ممين يي  األ  يية  حدي  ا صحيح 

يلو مذ ب يف مسأية   اج بقوا  يف ذي ع لو يالحتج ر  يف ذيي  ع وتحتاج لن تدقل ذي  ايحديتع فما  و ايش 

 ويف ذي  األخذ؟ عايدقل

دياك ميا حصي ت؟ لو     ايكتب يدقل حديتع  يل يسيوغ يي  لن تدقيل مين ل  نسيية   ه  يهذ   إذا رج ت   

 شرت  يف ذي ؟ي  

ت يددة حتيب م   كتابي  ع يب لصيوا   قابلقل من ايكتب لن ت  شرت  يف ايد  لن  ي   ؒ فذكر ابن ايصالح 

 وايتحريف وايسقط. فم من ايتصحي   إيب لن كتاب  قد د   تلمئن  

ديدن » عديدنا ع ب عدة روايا  ي دي م ال      قاب   بل إذا كان ايكتاب ي  روايا  فيذكر ابن ايصالح لن  ت   

 واية ابن األعرابي.ادةع و داك ردي  عدة روايا : يف رواية اي ؤيؤ ع و داك رواية ابن  «داودلبي 

قابل ايكتاب ع ب عدة روايا ؛ ييص  ي  ايدقل من ذي  ايكتياب بيال تصيحي  عوال فيقوا البد لن ت  

ا ما تقدم قياا: ل  نقيل ع (َوأْخ،ُذ َم،ْتَن ِم،ْن كَِت،اَب ) تحريفع وال دقط؛ ويذي  يقوا ايحافظ اي راقي ناظم 
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ا ديبق إذا كديت ل يال  ييذي ؛ ألن اي ميل ايمتن من لحد كتب ايحديت؛ يكي ت مل بذي  ايحيديتع وكمي

 :بايحديت ي  شروط 

ا مدها:  .لال يكون مدسوخ 

ا.  مدها لال يكون م ال ميصوص 

بأصييوا ايفقيي ؛ يكييي ي مييل بايحييديت  ع وم رفيية  اظر يف ايحييديت لن يكييون صيياحب فقيي   فيحتيياج ايد يي 

 يذا ايحيديت يالحتجياج يف اي مل ايصحي ع ايذ  ال يكون ع ي  مؤاخذة لو احتجاجع يو لرد  لن تيذكر 

ع ييذي  عديدك ع يم باي نية اي ربييةع عديدك ع يم تيأ ال  لني  كديت م   :رة حييت دياغ يي  بم ديبقر  مسأية م  

يا يي ع ل  ايم   -ؒ ل  ابين ايصيالح -بأصوا ايفقي  يي  م رفية بايفقي ع قيد ج يل  قاب ية يي  ع يب عرض 

قاب ية ع يب عيدة لصيوا فج يل ايم   ع وق  ديا: بيل قياا: رواييا  ي شيرت تميدةع دة نسخ م  لصواع ل  ع ب ع  

 روايا  شرط ا يف ايدقل من ذي  ايكتاب. وعدة  

قابل كتاب  ع يب عيدة لصيواع يكين ييو ستحسن لو يدبني لن ت  كأن  رلى لن  ذا مما ي   ؒ ايدوو  

ا م   حصل ي  لن وجد    ا يصيحت  ونيدرة  لصيال  واحيد   األخلياء فيي ع لو ألن اي  مياء قياب وه وكفيوك    تميد 

؛ ويهذا يقوا ايحافظ اي راقيي:  ي  ة؛ فإن  ايمؤن ل  ع (: أْص،لب َفَق،طْ َوَقاَل )َيْحَي،ى النَّ،َوِوي() كتفب بأصل  واحد 

 واحد فحسب فقط. قابل ع ب لصل  قاب ة لن ت  يكفي  يف ايم   ؒ قاا ايدوو  

اب يا إميا يف األزمان ايماضيةع حيدما كانت ايكتب ميلوطةع فأنت حيدميا ترييد كت  ذا بايدسبة يما ن ا  

 لن  تدسي  بدفس ع وإما لن تشرت  نسية نسيها لحد ايوراقين.

ةع البد لن تف ل كميا قياا ابين ايصيالح: تقابيل ع يب عيدة لصيوا    قاب    ايم  ي زم      بدفس   فإذا نسيت   

 ييص  ي  ايكتاب.

اق  ميمن لحيد اييور   ع اشرتيت نسية  وإذا لخذ  نسية      لن يبييا اقين فياألمر لييزم ولييزم؛ ألن اييور 

 ت   ايدسيةع وال ي زم لن يكون متقد ا يف كتابت ع ويف نق   ويف مقاب ت .

 ة و ي ضرورة مهمة بايدسبة يلايب اي  م.لن  يف ت   األعصار ايمقاب ة واضحة وج ي   :فايشا د 
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تييب ايك   يف  ييذا اي صيير ايحييديت صييار  ايكتييب ايملبوعيية  ييي ايتييي رائجيية بييين ليييديداع وصييار    

حققية ايتيي كفياك نادرةع ففي م ل  ذا نقيوا: ي تميد طاييب اي  يم ع يب ايكتياب وايدسيية ايم   ايميلوطة

 حققها مؤنة مقاب تها ع ب نسخ عديدة جيدةع قرل ا اي  ماء واعتمدو اع ويقل فيها ايسقط وايتحريف.م  

ؤنتهيا لحيد ألن  ذه ايمهمة إذا كفاك م عفاآلن نستليا لن نقوا لن  حتب اآلن ي زم   ذا يف كل كتاب 

ايمحققين ايبارعين يف ع م ايحديتع فإني  ال ي زمي   يذاع إنميا ي زمي   يذا ييو كديت لنيت بدفسي  تدقيل 

ا بيطِّ  ايكتاب لو اشرتيت   اييدع فيإن ميا ذكيره ابين ايصيالحع وميا ذكيره ايديوو  مين ايشيرو   كتاب ا مدسوخ 

 ايمهمة.

قاب ية جييدةع وييم دةع ييم ت قابيل م  لييديدا ريير جيِّي ب ة ايتيي بيينايل   ما احتي  إيب ذي  إذا ع مدا لن  ورب  

ا م  س  حقق ن  ي تمد ايم   يف تحقيقهاع فإن  يف  ذه ايحاية إذا لرد  لن تدقل من ذي  ايكتاب ايحيديتع  تميزة  ي 

لو ع يب لصيل ع تحبابت  ع ب لصوي  ع ب وجي  االديقابل ذي  ايحديتع لو ذي  ايكتاب برم  لن ت   ف  ي   

لخلائهياع  ويكيون ذيي  األصيل مين األصيوا ايم تميدة يصيحتها وق ية   :ؒ وو  واحد كميا قياا ايدي

ر  باي بط واإلتقان ورير ذي .   وكون كاتبها م    ال  ممن ع 

  واي داية باي بطع واالحتيا  بايسيدةع لني  ييي  كيل دا ع ب ما كان ع ي  ل ل اي  م من ايتحرِّ  ذا يدي  

يح ع  يذا اييذ  ي  تميد لميا ايكتياب كتاب وجدت  تدقل مد ع إنما يدقل من ايكتاب  قيق وص  ايذ  ق وبيل وح 

 في ع فإن  ال ي  تمد يف نقل األحاديت ايدبوية.  ل ق وبل لم يم يقابلع ويم ي تحرايذ  ال ي درى 

 ذا شئ يدبني يدا نحن م اشر ط بة اي  م لن ن تدي ب ع لن ن تدي لوال  بايدسبة يديا يف  يذا اي صير  :نففذ

تع لو ع يب لقيل تقيدير قيل  فيهيا سيخ حتيب صيح  ن   يملبوعة ايمحققة ايتي ق وب ت ع ب عيدة  سخ اباقتداء ايد  

 حريف.وايت   قط  اييلأع وقل فيها ايس  

ا يدي   قابيل ايكتياب دا ع ب لندا إذا عم دا يف  ذا ايمجياا مجياا ايتحقييقع كيذي  نسي ب إييب لن ن  ولي  

ا مين ل  آفية  تيب ن  ح هيا ولصيحهاسيي  ولدقِّ ايذ  ن مل ع ي  ع ب لحسين ن   طيرل  ع يي  مين  يرجي  دي يم 

 لو تحريف. تصحيف  

ع يقوا إذا كيان يف ؒ فهذا ايبيت من زيادا  ايحافظ اي راقي ع (ُقْلُت ) ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

قل يشرت  لن  ما تدقل إال من كتاب قد قاب ت  ع يب لصيواع كميا يقيوا ايحيافظ ابين ايصيالحع لو ع يب ايد  

 قلع كما يقوا ايدوو .لصل واحد ع ب األ
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ا إال إذا  ميا يجيوز يي  لن تيذكر حيدي   و ي لن ب ض ل ل اي  يم يقيوا لصيال   :ففنه هناٍ مسأل  أخرى 

 كان ي  حق روايت .

إال إذا كيان يي   بحيديت   ♀ير عن رديوا اهلل ال يجوز ي  لن ت   :ل ل اي  م يقوا ب ض   

لو قرلتيي  ع ييب شيييي  لو  ♀ايدبييي  إيييب لنيي  دييم ت  ميين ايشيييخ بإدييداد   :روايتيي ع بم دييب حييق  

 مشايي ع لو ل جز  ب .

و ذا اي ايم ايذ  قاا هبذا ايقوا  و ايحافظ ابن خير اإلشبي يع فإن  ذكر يف مقدمة كتاب  ايفهرس لني  

تفياق اي  مياء ع يب  يذا فإني  قياا: بل إني  نقيل اع   ا إال إذا كان ي  رواية يف ذي ال يجوز ي  لن تدقل حدي

كذا حتى  ♀قال رسول اهَّلل  أنه َل يصل لمسلم أن يقولْلى  -رحمهم اهَّلل-علماء وقد اتف  ال»

 .«يكون ْنده ذلك القول مروًيا

ر اإلجمياع ي يلن يكون عددك مروي اع ونقل ابين خ   ♀يشرت  فيما تروي  عن ردوا اهلل إذن: 

 ع ب ذي .

ويف س،ن  خمس،مائ  وخمس،  تكبار اي  ماء األنديسيين لصحاب ايرواية واي بطع لحد وابن خير  ذا  

ع وادم ايفهردت لو ايفهرس بيدون تياءع لو اي بيت لو ايرنيام ع  يذه ع وي  كتاب ايفهرسوسبعين هجري 

 صدف  لدانيده إيب كتب ل ل اي  م.ل ق ع ب ايكتاب ايذ  يذكر في  م  األدماء ت  

حيدثون ة ي دي هبا ايم  سميا  اصلالحيايفهردت لو ايفهرس لو ايرنام  لو اي  ب ت بايتحري ع  ذه م  

يف ايحيديت لو يف  ف لدانيده عن مشايي  إييب ايكتيب ايمشيهورةع ديواء  دِّ ص  ل  ايكتاب ايذ  يذكر في  ايم  

 رير ايحديتع يكن رايب ما ي تدي ب  لصحاب األثبا  وايفهارسع رايب ما ي تدون ب  كتب ايحديت.

ا  ذه ايكتب ت     سمب ايفهارس لو ايرام  لو األثبا .فإذ 

ق،،ال رس،،ول اهَّلل ]شييرت  لن تقييوا اييييير ذكيير يف مقدميية فهرديي  لو فهردييت   ييذا ايكييالم: لنيي  ي  فييابن  

لن يكون ي  رواية يذي  ايحديتع رواية إما بسيماع  لو قيراءة لو إجيازة؛ ف يذي  يقيوا  [♀

 ايحافظ اي راقي:

ْ َِ َوْذذذذذذذذ م َخذذذذذذذذْ     ْمتم َذذذذذذذذ     - 49 َْذذذذذذذال    ذ 
 

،،،،،،،ِه إْج    َم،،،،،،،ا ُ َج،،،،،،،ْ َا ِس،،،،،،،َوى َمْرِويِّ
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يكين ييو ق يت رو   [♀قياا رديوا اهلل : ]لن ابن خير يقوا يمتدا ايجيزمع لن تقيواي دي 

قياا ذيي  ايقيواع  ♀ع يكن ال تجزم بأن رديوا اهلل فاألمر لخف   ♀عن ردوا اهلل 

 شايي  إيب ذي  ايحديت ايذ  ذكرت .م   إال إذا كان عددك إدداد تروي  بوادلة  

ي ييكن  ذا ايك  اي  يمع وميدهم ابين بر يان األصيويي ييذكر لني  ال  فيإن ل يل   عاي  يم ل يل  فيي      الم خايف 

 كر األحاديت لن يكون ي  إدداد.لو يف ذ   يف رواية   شرت   ي  

ذه،ب »ايمفقيودةع قياا: األصيوا و يو مين كتيب  «األوديط»يقوا قياا ابين بر يان يف ايكتياب ي دي 

ت عديده بيل إذا صيح   عع يب روايتي ي ديي ع «اْهبالح،دي  ْل،ى س،م ه َل يتوق  العم،ُل   إلى أنَّ الفقهاء كافَّ 

 م ال  لو من ايسدن جاز ي  اي مل هبا وإن يم يسما. نيْ َح يْ حِ الصَّ سية من ايد  

 :  فإًذا عندنا تعارض إمجاعان

قياا كيذاع يقيوا  ♀إجماع يدق   ابن خير لن  ال يجوز ي  لن تجزم ايقوا بأن ردوا اهلل  -

 .♀ كون عددك إدداد رواية إيب ردوا اهللال يجوز ي ع ويمتدا ي  ذي  حتب ي

 ف اي مل بايحديت ع ب دماع .باتفاق اي  ماء لن  ال يتوق  ي زم ال  :ر ان يقواوابن ب  

 ن ابن بر ان يقصد يف ق ية اي ملع وال ي زم من اي مل ق ية ايتحديت.إ :نقوا مكن لني   

ا ايدقل  اي  م   ل ل   :ْلى كلَ   .نقل ايحديت يجوز وإن يم تكن ي  روايةاتفقوا ع ب لن  اي ملع ولي  

لن  يدبني ي  يا طايب ايحيديت لن ت تديي بسيماع  :لكن الذي نستفيده من كالم ابن خري هةذا 

 ع ب لقل تقدير ييحصل ي  حق روايتها. لو إجازة   قراءة    ااألحاديت عن ايمشايخع وع ب لخذ

يفهذا  و خالصة  ذا ايكالم لن ما ذكره ابن خيرع بل وميا ذكي الح قبيل ذيي   يذان لميران ره ابين ايص 

وال تيرو  ع ايذ  تدقل مد  مقابل ع يب عيدة نسيخفيهما لن  ال تدقل إال إذا كان األصل  ب  رر  ستحبانع م  م  

إال إذا كييان ييي  حييق ايروايييةع يف ايسييماع لو ايقييراءة لو اإلجييازة ميين لنييواع  ♀عيين ردييوا اهلل 

اع وإال ي اق األمر ع ب ل ل اي  مع ف ي  كيل ل يل م   يكن ذي  يي  بالزمع ويي ع ةر تب  ايتحمل ايم   متد  

كانوا يحتجون باألحاديت ويذكروهناع ويو يم تكن يهم رواية يت ي  فاي  م عدد م رواية يكتب ايحديتع 

 ايكتبع  ذه ايمسأية  ي آخر مسائل ايحديت ايصحي .

 حسن.و و ايحديت اي :

 تقدم م دا عدد قوا ايحافظ اي راقي :
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،نَنْ  - 11 ُموا السُّ ْأِن َقسَّ     َوَأْهُل َهَذا الهَّ

 

 إل،،،،ى َص،،،،ِحْيَل َوَض،،،،ِعْيَ  َوَحَس،،،،نْ  

 لن ايحديت يدقسم إيب عدة لقسام باعتبار صحت  وض ف : 

 فيما دبق درادة ل م مسائل ايحديت ايصحي . ع ونظم  وحسن وض يف   يدقسم إيب صحي    

ميا ايحيديت  ألن ايحيديت ايحسين يشيرتك   عتبيةوع اي ياين اييذ  يت يوه يف األ ميية واير  وندتقل إيب ايد  

م ي  يف      و ايديوع اي ياين ب يد ايحيديت ايصيحي  يف اشيرتاك   ل  ة كما ديأتيدا ف ذي  ج    جي  ايصحي  يف ايح  

ا كان إذا إال بايحديت يحت  الف ايحجية  .حسد ا لو صحيح 

  حسينع ل ق ع ي  بأن  فإن  ي   عظر لو يف ايسمابه  يروق يف ايد  : مأخوذ من كل شيء م  لغةعحلسن يف ع 

يل لو  به  ايذ  يروق ايداظر لو ايساما يل يق ع يي ايشيء ايم   لني  حسين يف اي نيةع فهيو ايشييئ اييذ  ي ف  

ييستحسن يما في  من ايج   وميا  ايجمياا ك ييرةع االعتيدااع مقيميا فيي  مين ةع لو ااع لو يميا فيي  مين ايقيو  م 

 .ة وايجمااع ومدها االعتداان مدها ايقو  س  ومقوما  ايح  

 ن م  ذه ك ها من مقوما  االدتحسانع  ذا يف اي نة.

متوديلة بيين ايحيديت ايصيحي  وايحيديت  ف كيون ايحيديت ايحسين يف رتبية   :أمه يف عالصاالحح  

ا يف تقرير ت ريف ع يف تقرير و بيين ايحيديت  تجياذب  ألن  م   ؛ي  تحرير ت ريف  اي  يفع اخت ف اي  ماء ك ير 

ايت ريف ب ع ودييأتيدا األن لك ير مين ثالثية يف عت عبارا  اي  ماء ويهذا تدو   في     ايصحي  وايحديت اي   

 ا ايحافظ اي راقي يف ت ريف ايحديت ايحسن.ه  ت اريف نظم  

 :ؒ قاا ايحافظ اي راقي 

َوالَحَس،،ُن الَمْع،،ُرْوُف َمْخَرج،،م  - 50

 َق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْد وَ 

 

ٍَ َح،،،،،،ْد    اْش،،،،،،َتَهَرْت ِرَجاُل،،،،،،ُه بِ،،،،،،َذا

ييإن ايحييافظ اإلمييام اي نييو  ح   :يقييوا  ييابي عيير   ايحييديت ايحسيينع فقيياام   ييو  :د بيين ديي يمان اييل 

ر    .ايفقهاء اي  ماءع ويست م   عامة   لك ر      ع ويقب      ميرج ع واشتهر  رجاي      ايحديت ايذ  ع 

ييابي  دييا يف ايحييديت ايصييميير  م  ؟ أيةةن لةةاك ذلةة   عيير   ايحييديت ايصييحي ع  ؒ حي  لن اييل 

 داودايييذ  شييرح بيي  كتيياب دييدن اإلمييام لبييي  «م ييايم ايسييدن»وعيير   ايحييديت ايحسيين يف مقدميية كتابيي  

مين ل يل اي  يم  لحد   ف ذي  قل   عي ع و و من لوائل ايشروح ايحدي ية ع و و لوا شرح  ؒ ايسجستاين 
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وكذي  شيرح  اآلخير ع يب صيحي  اإلميام  «ايسدن» ب كتاب ع    جاء ب د اييل ابي إال وادتفاد من شرح  

 .«لعالم ايحديت»يايبيار  ايمسمب ب

دا قاا:  و ميا اتصيل ديددهع وعيديت نق تي ع ثيم      ايحديت ايصحي  فيما م ب ق  اييل ابي عر   :نإذ

 .     ميرج  واشتهر  رجاي  ر  ما ع   :عر   ايحديت ايحسن بقوي 

ن رواهع وما لصل روايتي  ( بم دبمعنى ما ُعرف َمخرجه) و يل  يذا ع لن  ت ر   ذا ايحديت م 

 ايراو  ممن يؤخذ بحدي    ذا ويقبل لم ال.

لنيت ال ت ير  مييرج ايحيديت حتيب ت ير  راويي ع ولنيت ال   ذا م دب م رفية ايمييرج

د هبيذا يف ايروايية لم الع ممين تفير   او  ممين  يو قيو   ت ر  ايميرج حتب ت ر   ل  يذا ايير  

ي دي ميرج ايحديت ب بارة واضحة مصدره ميرج ايحديت مصدره من ليين  م ال؟ايحديت ل

 و .خرج وكيف ر  

رديال  لو ج بذي ع ميا إذا كيان ايحيديت م    خر  يقوا اي  ماء لن   :وي زم من ميرج ايحديت

اع لو كان راو  ايحديت يي  م رو  بايرواية عن ل ل ذي  ايب د.م    دقل  

عامية ايسدوديي عين ايبصيريين وقتيادة بصير ع فيإذا دة بين د  ث قتياإذا حيد   :يقويون مي ال  

ث عيين ايبصييريين حييدي  ا كييان ذييي  ايحييديت م ييرو  ايميييرج؛ ألن قتييادة م ييرو  وال  حييد 

 .يستنرب لن يحدث عن ايبصريين ألهنم ل ل ب ده

وإذا عرفدا ميرج ايحديت فإندا نأمن ق ية االنقلاعع ونأمن ق ية ايتديي ع ونأمن ق يية 

 وما شاب  ذي .اإلع اا 

ا ي زم   ألني  إذا ييم يكين  عاو  مقبيوا ايرواييةلن يكون ذيي  ايير   :جير  ايم   من م رفة   ولي  

 مقبوا ايرواية صار ايميرج رير م رو  ورير م تر.

ن م طيب لنا  اخ ي اي بارة كما ادتقر االصلالحع وإال اي بيارة دييأتيدا ت  ييق ع يهياع يكين  حياوا 

 اييل ابيع وإال ديأتيدا ما فيها من إشكاال  إن شاء اهلل. ليت بجمل ت وض  مقصود
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يي (اْش،،َتَهَرْت ِرَجاُل،،هُ  َوَق،،ْد )قيياا:  يياشييتهر  رجاي  ره ل ييل اي  ييم كايحييافظ ابيين حجييرع وايحييافظ   فس 

يي ديي لن  ذا اإلشيتهار بم ديب اشيتهر رجايي  باي داييةع  :او  وريرهي  ايس   رجايي  باي دايية واي يبط     ر  ع 

 ايمتودط.

ٍَ َحْد )ا: قا ايكيالم عير   ايحيديت ايحسين حميدع وحميد  يو ابين هبيذا ل   ؛("َحْمدب "بَِذا

د د يمان اييل   كميا -ويي  بتحريكهياع واألديماء  -بسكون ايميم-ابي اي ايم ايمشهورع حم 

 ر  بايقياس وال ت ر  بما قب ها وال بما ب د اع إنما ت ر  بيايدوع يقيوا يي  ال ت   -ت رفون

يد؟ضبط االدم كذ األديماء ال ييدخل فيهيا  ا حمد بسكون ايميمع تقوا يي يمياذا ال نقيوا حم 

ايقياس وال يدخل فيها لمور لخرىع وانما تدلق وت فظ كما دمي ايشييوع كميا ديماه لبيوهع 

د ابن د يمان اييلابي   .وتويف سن  ثَلثمائ  وثماَن وثمانينفحم 

ا ذكر يف ديياق ايحيد لو ايت رييف اييذ  ذكيره قياا: يد ي   ق   ولي     ميرجي  واشيتهر ر  ا ميا ع 

 رجاي ع ويقب   لك ر اي  ماءع ويست م   عامة ايفقهاء.

ع فأ يل اي  يم هبيذا ايشيأن -إن شياء اهلل-يقب   لك ر اي  ماء ويت م   عامية ايفقهياء ديتأتيدا 

يف ايدظم يف ايدرس  -إن شاء اهلل-يرون لن  اتين اي بارتين رير داخ تين يف ايت ريفع ودتأتيدا 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-ايقادم 

يي ؒ  ييذا ت ريييف ايحييافظ اييلييابي  :نإذ   ر  ي حييديت ايحسيينع ق دييا  ييو ايييذ  ع 

بايروايية  ر  ه  يرج ع ولن ي ر  راوي ع بأن  مقبوا ايرواية ولن  يرو   يذا ايحيديت عمين اشيت  م  

بط اشييتهروا قييايوا باي داييية واي يي (اش،،تهرت رجال،،ه: )عديي  كقتييادة عيين ايبصييريينع ولمييا قوييي 

 ايمتودط.

 ؟اشتهروا بالعدال  والضبط المتوسط :لماذا نقول
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يديت نق تي ع وايت  لن ألن اييل ابي نفس  قد دبق ي    يديل عر   ايصحي  فقاا:  و ايذ  ع 

يا بي  و يو لن يكيون عيدال  ضيابل ا ي زم مد  وصف ايراو  بما ي قبيل بي  حدي ي ع ويج  ي  م   حتج 

 .طيب  ذا ايصحي 

ا ب دايية  فيإذن البيد لن يكيون م   عهر رجاي  و يو لدون مدي قاا اشت: نَس والَح   وضيبط   شيتهر 

اشيتهر باي دايية واي يبط  :ا لخيذوا قيويهمد يمين    فلدون من عداية وضبط صاحب ايصحي ع 

ديت نق ت  ألن  دبق لن عر  ع ايمتودط  يديل ي يزم مدي   ع و يذا ايت    ايصحي  وقاا:  و ايذ  ع 

 ا.لن يكون ذي  ايراو  عدال  ضابل  

ا اشييتهر  رجاييي  ب داييية  فييراو  ايحسيين يكييون قاصيير    وضييبط   ا عيين راو  ايصييحي  فييإذ 

 .ؒ متودط لدنب من راو  ايحديت ايصحي ع  ذا ت ريف ايحافظ اييل ابي 

محمد بن عيسب ايرتميذ  ايمتيوىف  و و ت ريف :ننتقل إىل تعريف جديد أو تعريف ثاان  

لئمية ايحيديت ايم يروفين ايمشيهورينع  لحيد  ددة مائتين وتسي ة وديب ينع واإلميام ايرتميذ  

 صاحب كتاب ايجاماع و و لحد ايكتب ايستةع لحد ايسدن األرب ة ايمشهورة وايم روفة.

ولخذ  يذا اي  يم عين لئمية زماني ع كاإلميام ايبييار ع ولبيي زرعية اييراز  ولبيي محميد  

ن تالميذة اإلميام مي وييذي   يو ا يم ت مييذ   عايدارميع ولك ر مين اديتفاد مدي  اإلميام ايبييار 

 لع وم رفة نقد اييرواة م رفة ايصحي  من اي  يفع وم رفة اي    خذ  ع وعد  ل  ؒ ايبيار  

 فهو ت ميذ اإلمام ايبيار  ايدجيب.

فاإلمام ايبيار  اعتدب بإفراد ايصحي  يف كتاب ع واإلمام ايرتمذ  اعتدب بتمييز األحاديت 

ا يف كتاب .  ايصحيحة من رير ا لي  

ا ادت ماا ك مة  ؒ مذ  فاإلمام ايرت ويهذا يقوا ابن ايصيالح  (سنَح )يك ر عدده جد 

ين  :كما ديأتيدا عدد ايكالم ع ب مظان ايحديت ايحسن إن ايرتمذ   و من شهر ايحسنع  و م 

 شهر ماذا؟
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 ييو لوا ميين لط ييق  ييذا  مييا قيياا (ش،،هر الحس،،ن: )شييهر ايحسيينع وتدبهييوا إيييب دقيية ايت بييير  دييا قيياا

م تقيدِّ ايرتمذ   و اييذ  شيهرهع ولك ير مين ذكيرهع فاإلميام ايرتميذ   يو اي يايم ايم   :ايمصل  ع وإنما قاا

حسين صيحي ع حسين  :بنير ياع ف ديده يقيوا ديواء مفيردة لو مقرونية   (نَس،َح : )ا من ك مةك ر جد  ايذ  ي  

ا فهيو اييذ  شيهر  يذا ايمصيل   ك يير   نَس َح يست مل ف ر  إال من  ذا ايوج ع ال ي   رريبع حسنع حسن  

في  يديا قيااع همي  ت ريف  ي حديت ايحسن م  ويذ لنيا يك ير يف  :ويذي  لي ا ألن  لك ر من ذكيره وشيهره عر 

لكفييكم مؤنية  ررييبع فأنيا نَس،َح صيحي   نَس،َح ع نَس،َح  نَس،َح  نَس،َح يك ير يف كالميي  :كالمي كأن  قياا

كتاب يا ديماه اي  يل فإني  عقيد  «ايجياما»ف ر   يدا ايحديت ايحسن يف آخر كتاب  ع ت ريف ايحديت ايحسن

فاإلميام ايرتميذ  « اي  يل ايكبيير ايمفيرد»ا يي  عين تميييز   «اي  ل ايصنير»ع ويسمي  اي  ماء "كتاب اي  ل"

 يذا  :يف كتاب اي  ل عر  يدا ايحديت ايحسن عددهع فقياا: إني  إذا قياا «ايجاما»يف خاتمة كتاب   ؒ 

وقياا ايرتميذ  ميا دي م »اي راقي. قاا:  حديت حسن قاا: فايحسن عددنا  و ايحديت كما نظم  ايحافظ

ا ما راو   ع  يذا ايشير  ما اهتيمع وال يكيون راويي  ميتهم بكيذب   من ايشذوذ  و ايحديت ايذ  ال يكون شاذ 

 اي اين.

اع  :والهرا الثال   روى من رير وج .ر عن  ذا ايشر  اي ايت بقوي : وي   ب  فويم يكن فرد 

يا ايح  ايرتميذ  يف خاتمية جام ي  عير   يدي: إذن نع لقيرل يكيم عبارتي  بدصيها يكيي ت رفيون دقية  يذا س 

ا اي ك ت ياب »اإلمامع فإن  قاا:  يذ  يي   
ن ا ف  ر  ك  ا ذ  م  د ي   »ي ديي ميا ذكرنيا يف  يذا ايكتياب  «نَس،َح حيديت  و  د يا ع  ق    و 

يت   د  ت ه   ح  م  ي  ي  ي 
او   ر 

ن  و  ا  ك   م 
وذ  ذ  ن  ايش 

ا د  م  م  ن ا م  د د 
و  ع  ع ف ه  ن  س  ي ح  ج  ي ير  و  ين  ر 

د ى «مع وي يروى م  يؤ  ا م  يذ  ع   

ا ه  ي    ن ص   ي 
ة  ب ار 

 .اي   

 :شرو ففي  ثالثة ن  حديت إ :حسنع وق دا ما ذكرنا يف  ذا ايكتاب حديت   :ايرتمز  يقواإذن: 

 .ما د م من ايشذوذ (1)

 .وكان راوي  رير متهم (2)

 ا.ل  يم يكن فرد  -ورو  من رير وج   (3)

 .االهروا شرًطا شرطً  نأتي لهذه
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اع فميير  أم،،ا اله،،را األول ي  لنيي  ميين دييا يف ت ريييف ايحييديت ايصييح   م   : و ييو لال يكييون ايحييديت شيياذ 

يشرو  ايحديت ايصيحي  ل اع وفس  رنا ايشياذ بأحيد ت اريفي  ايمشيهورةع و يو ميا خيايف فيي  ال يكيون شياذ 

 .ايراو  من  و لوثق مد 

حكمي ع ب ايحديت بأن  حسن لن ال يكيون فيي  ميايفية مين لنا لشرت  يف  :ايرتمذ  يقوا ي  ن:فإذ

 يمن  و لويب مد  لو لوثق مد ع  ذا ايشر  األوا. راوي 

ا بايكذبع اير  : لال يكون راوي  م  را الثاينالهَّ  هم بايكذب  و اييذ  ثبيت عدي  ايكيذب يف ت  وا  ايم  تهم 

 صيقون بحديت موضوعع فاي  ماء يتهمون  ب  ي   يدفردي دي شبهة يف لن  وضا حدي  اع  تما وق ع ورب     كالم  

ي  ذا ايحديت ب  فهذا  و ايميتهم بايكيذبع هم بايكيذب ال يحكيم اإلميام ايرتميذ  ع يب حدي ي  ت  فهيذا ايم 

 ن.س  بايح  

ثينع ايمقصود بي : لن ي روى من رير وج ع ايوج  م  را الثال الهَّ  ايلرييق بم ديب  :صل   عدد ايمحدِّ

بيل يكيون  عواحد يروى من رير وج ع ل  ال يكون ي  وج    :أك رع فهذا م دب قويهمروى من طريقين فلن  ي  

 ي  عدة لوج .

ا شرو  اإلمام ايرتمذ  يف ايحديت ايحسن ثالثة:  فإذ 

ا.الهرا األول  : لال يكون شاذ 

 ا.تهم  : لال يكون راوي  م  الهرا الثاين

االهرا الثال   رق.ل  ت دد اين م  ويكبل  ع: لال يكون ايحديت فرد 

 يقوا ب د ذي  ايحافظ اي راقي:

َن َبْعَض َما انَفَردْ  ق  ت  ) كأني  يقيوا: إن ع ي ديي ن زيادا  اي راقي ع ب ابن ايصيالحو ذا مع (َوَقْد َحسَّ

يروى من رير وج ع يكن وجدنا ي  لني  ي  اإلمام ايرتمز  اشرت  يف ايحديت ايحسن لن ي   لحادييت قيد  ن  حس 

 واحد.  إال من وج    رواع يم ته  انفرد هبا روات  

يي :نإذ ب ميين ايحييافظ اي راقييي يإلمييام ايرتمييذ ع وايحييافظ اي راقييي ييي  خييرة بكتيياب اإلمييام  ييذا ت ق 

بإكمايي  يشيرح ايحيافظ ابين دييد ولكميل  ع فإن  شرح كتياب ايرتميذ  د  م   كبيرة   ألن  شرح جم ة   عايرتمذ 

ب وشيرع فيي  وبيدل إيي «شيرح جياما ايرتميذ يف  ذ ايشياييدف  »ف كتابا ديماه ايداس ايي مر ع ايذ  صد  

 .لبواب ايصالة ثم تويف ويم يتم 
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فناييب لحادييت  (بواب اير وايص ةل)إيب  (لبواب ايصالة)فجاء ايحافظ اي راقي ولتم ب ده من لثداء 

 األحكام شرحها يف شرح   ذا حتب ب ض لحاديت اآلداب وايف ائل.

م ايرتمذ  فهو يت قب ايرتمذ  ويقوا: ليهيا اإلميام ممن ي  خرة بجاما اإلما ؒ اي راقي : نففذ 

جييب عين  يذا االعيرتا  لو  يذا فبميا ن  ع ديت ايتي يي  يها إال إديداد واحيددت ب ض األحاحس  قد لنت 

راعيي يف ايتحسيين لن اإلميام ايرتميذ  ي   :ا مين لجيل ايوقيتلييل ك يير  جيب عد  باختصيار وال ن  ن   االنتقاد؟

اه  د يواحدع يكين م   ما كان ايحديت يي  ي  إال إدداد  فرب   عيذ  ت مد  ايحديتكم الو ايح  ع م دب ايحديت

بيي  وإن كان ايحديت ييي  يي  إال إديداد واحيدع بيل مير  ع حسنيرد يف لحاديت لخرىع فإن  يحكم ع ي  باي

 ب ض األحاديت ايتي جاء م دا ا يف ايقرآن. وحسن ايرتمذ  ذي  ايحديت.

يد ع  ۵تيابا وال نجيد يي  شيا د إال لن م دياه موجيود يف كتياب اهلل ال نجد يهذا ايحديت مي دي   وحس 

لن  ييو ايم ديب جياء يف لحادييت لخيرى  (وي من غير وجهرُ : )ريد بقوي فهذا يدا ع ب لن اإلمام ايرتمذ  ي  

 حسن ذي  ايحديت.فإن  ي  

فيرده ي   ل يل اي  يم قياا:  يذه ايشيرو  خاصية بايحيديت ايحسين اييذ  و ذه ايشرو  اي الثة ب يض  

 آخر و و ال يريد  ذا ايت ريف. امصل ح   (نَس َح ي)رن بايكمع لما إذا ق  بايح  

اييذ  مير بديا قريبياع يقيوا إن  يذا  «الهذيالنَّفل »ولشار إيب ذي  ابن ديد ايداس ايي مر  صاحب  

ت رييف ايرتميذ  ي حسينع يرييد لن ي يرِّ  بي  ايحسين اييذ  اييذ  ييرجي ع يقيوا  يذا حيديت ايت ريف 

 هذا تتوافق في  ايشرو  اي الثة.ف عنَس َح 

ميا  حييت  لني   :آخر فال يقصد  ذا ايم دب و ذه ايشرو ع يكين ايصيحي  لما إذا قرن حسن بمصل    

 .ةلن  ذه ايشرو  اي الثة موجود :فم دا اعدد اإلمام ايرتمذ   نَس َح جاءت  ك مة 

يا بقويي قيادمع  يف مبحت   -إن شاء اهلل-صحي  كما ديأتيدا  حسن  جاءك فإذا   (نَس،َح : )فهيو يرييد لي  

و  من رير وج .ع  ذا ايحديت لن  ذا ايحديت  ذا ايحديت يي  بشاذع  ذا ايحديت راوي  رير متهم  ر 

ي  ي  يف األديبوع  (ح،دي  حس،ن ص،حيل: )ع يب قويي  -إن شاء اهلل-وديأتيدا بايتفصيل عدد ايكالم 

ييل  ديا إنميا تدتبهيون يهيذا لني  حييت جياءتكم ك مية  ذي  ال نلف -إن شاء اهلل ت ايب-م لو ايذ  ي ي  ايقاد

 حسن عدد اإلمام ايرتمذ ع فإن  يريد هبا ايت ريف  ذ ايذ  عرف .
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ألن  يقواع كأن  يقوا:لنا لك ر  من قويي حسنع حسن صحي ع حسين ررييبع حسين ال ي ير  إال  

 . كالميمن  ذا ايوج ع فأنا لكفي  يا طايب اي  م مؤنة ايت ريف بايحسن ألن  يك ر يف

 :حمرتزات تعريف اإلمام الرتمذي 

ي : و قاا يدا ايحديت ايحسين اع ميا كيان مدكير   م      يو ميا د  ا ميا كيان شياذ  ا خيرج هبيذا مين ايشيذوذ؛ إذ 

 ايشر ع فال يحسن األحاديت ايشاذةع وال األحاديت ايمدكرة.

ا حسد  فهو من باب اختال  اإلجتهاد لن   ا لو مدكر  يرى لن  ذا ايحيديت ييي  وإذا وجدنا حدي  ا شاذ 

 بشاذع وال مدكرع وذذي  ايداقد اآلخر وايذ  حكم بشذوذه لو نكارت ع يرى لن  مدكر.

ا ال يحسين ي يراو  اييذ  اهتيم بايكيذبع فيإذا والهرا الثاين  : لن يكون راوي  رير متهم بايكيذب؛ إذ 

يي  حياا ذيي  اييراو ع وجدنا راو  متهم بايكذب قد حسن حديتع فإما يكون اإلمام ايرتميذ  خفيي ع 

 وإما لن يكون اجتهاده  داه إيب لن ذي  ايراجل ال يص  عد  االهتام بايكذب.

: و و لن يروى من رير وج ع م دب لن يييرج بي  األحادييت األفيراد ايتيي ال يوجيد أما الهرا الثال 

كيالم ع يب قويي  تفصيي   توضييح  حيين اي رجيئيها متاب ا ع وال شوا د حتب بم دا اع و ذا ايكالم لنا ل  

 فدرجئ ايكالم وايتفصيل ع يها. -إن شاء اهلل-صحي  فإهنا دتأتيدا يف ايدظم  حديت حسن

 لما قوا ايحافظ اي راقي:

َن َبْعَض َما انَفَردْ )  (َوَقْد َحسَّ

يف  م داه ال يفظ ع وال  ذا ايسيياق    و  ألن  ر   ؒ سبق ايجواب عد ع ولن تحسين اإلمام ايرتمذ  ف

 لحاديت لخرى.

. -إن شاء اهلل-ونيتم ب  ايدرس و و  :التعري  الثال   ما يأخذ مدا وقت طويال 

 َما َضْع ب َقرِْيبب ُمْحَتَم،ْل  َوِقْيَل: -53

 

ْي،،،،ِه، َوَم،،،،ا بُِك،،،،لِّ َذا َح،،،،د  َحَص،،،،ْل  
 فِ

بين افي ع  ذا ايت رييف ذكيره ايحيافظ  محتمل   قريب   ما ض ف   :وقيل (في : )ت ريف يدتهي عدد قوي اي 

 « يل ايمتدا ييةمقدمة اي   »ا يف وذكر ب  هم لن  ذكره لي    «ايموضوعا »كتاب   قدمة  يف م   ؒ ز  ايجو

فإني  ذكير لن األحادييت  «مقدمية ايموضيوعا »وإنما ذكيره يف  «مقدمة اي  ل ايمتدا ية»ع ي  يف  ف  ق  ويم ن  

 دتة لنواع:

 : ايمتفق ع ي .النو  األول
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 بإخراج .: ما انفرد لحد ايشييين النو  الثاين

 .(ما كان ع ب رل  لحد ايشييين: )ر عد  بقوي : ما كان ع ب شرطهماع وعب  النو  الثال 

ف النو  الرابع  : ايحسن  ذا ايذ  عر 

 : اي  يف ايذ  اشتد ض ف  بسبب نكارت ع بسب شدة ض ف راوي .و  الخامسالنَّ 

 .: األحاديت ايموضوعة ايتي صدف فيها كتاب ايموضوعا النو  السادس

ا ايدوع ايرابا  و ايحديت ايحسن  ع محتميل قريب    و ايحديت ايذ  في  ض ف   :ف  بقوي  ر  ففذكر إذ 

 (.ايحديت ايحسني)يسمب ب

قرييبع ل  يسيير ييم يشيتدع بيل وييم  يف رواتي  ضي ف   نشرح ايت ريفع قاا ايحديت ايذ  في  ض ف  

 يصل حد ايتودط.

او  بسيبب ايدياظر لن ييرد ايحيديت بسيبب  يذا ايير    ف ال يوجب عديدبم دب لن  ذا اي    (حتمل  م  )

او ع م ديب محتميل ل  لن  يذا اي ي ف ايموجيود يف  يذا اييراو  ال  ذا اي  ف بسبب ض ف  ذا ايير  

 يتسبب برد حديت ذي  ايراو .

ا د يألن  يم ي بط ي   ؛خذأي يد يقوا: إن  ذا ايت ريف في  م ذا ايت ريف انتقده اي  ماءع مدهم ابن دقيق ا

  ذا اإلعرتا  ايذ  اعت ر  ب  ع ب ت ريف ابن ايجوز .ع حتمل ف ايقريب ايم  قدار  ذا اي   م  

فيال  -كميا دييأتيدا ي ت رييف اييراج - ياريف يكن يف ايحقيقة ت ريف ابن ايجوز   و من لقيرب ايت  

 ابن ايجوز  حق .عن  ننمط

 ورد يف عبارة ابن ايجوز  ضبط  حتملع صحي  ما  ف ايقريب ايم  مكن لن ن بط اي   وق ية لن  ال ي  

مكن لن يد يبط  يذا األميرع كميا دييأتيدا يف مكن من خالا األم  ةع ومن خالا وضا ضوابط ي  اع يكن ي  ه  ي  

  ريف ايراج .ايت  

قويي  ميا عير  ميرجي  واشيتهر  ع و يوأيًضا مماا نسايته فيماا يتعلاق بتعرياف ايطااابي الاذي مار         

ه،ذا التعري،  ل،يس ْل،ى ص،ناْ  ]ابين ايجيوز  انتقيد اييليابي قياا: ابن دقييق اي ييد كميا انتقيد ع رجاي 

كميا يقوييون يف اي بيارة ايسيائرة: ييي  : ي ديي م ديب صيداعة ايحيدود وايت ريفيا وع الحدود والتعريف،ات
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يي ييت ريف  ييا جام   ييألنيي  ي   عاا مان   ا ي شييرو  واألوصييا  ايتييي يتصييف هبييا شييرت  يف ايت ريييف لن يكييون جام  

 ا.ا مان     في   ذا م دب جام    ر  من دخوا رير ايم  ا ايم ر  ع ومان   

 عر  ميرجي  واشيتهر رجايي ع ال يييرج ايحيديت ايصيحي إن ت ريف اييلابي يف قوي  ما ع   :فيقوا

 ألن ايحديت ايصحي  يمكن لن يكون ميرج  م روفا ورجاي  مشهورين.

نيذكر ايت رييف اييراج  عين  -يف ييوم ريد   -إن شياء اهلل-ي ونكمل فهذا مما ت قب ب  ت ريف اييلاب

 ع ونأخذ ب ض األدئ ة بحسب ما تيسر.ؒ ابن ايصالح 
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َؤال ن؟ :السُّ س    ل ايرتمذ   و لوا من اصل   ع ب ايحديت ايح 

قبيل اإلميام  مصل   ايحسن ذكر ايحفاظ كايحافظ ابن حجر وريره لن  موجود يف كالم من الَجَواب:

بيل حتيب يف ع ايبيار ع موجود يف كالم لبي زرعي دع موجود يف إمام ايرتمذ ع موجود يف كالم اإلمام لحم

حسينع فموجيود  ر يف ب يض األحادييت بأني  حيديت  عب   «اختَلف الحدي »كالم اإلمام ايشاف ي يف كتاب 

 و ايذ  شهره ولك ر من ذكرهع وي   ذا االصلالح ايياص  ؒ يف كالم قبل ايرتمذ ع يكن ايرتمذ  

 .-إن شاء اهلل-  يف يوم اييمي  ايذ  ديأيت ايكالم ع ي

ثين يكن ربما كما قاا ابن ايصيالح  يو  ا ايرتمذ  يي   و لوا من اصل   بل دبق  ب ض ايمحدِّ فإذ 

 ايذ  شهره ولك ر من ذكره.

َؤال ا؟ :السُّ  من قرل ع يكم األيفية  ل ت لون  ددد 

 واألن بياب اير   علنا اآلن ال لرى لني  بحاجية إييب لديانيد الَجَواب:
 
ع يب ع يو  يية عديد ايمحيدثين مبديي

ا عمره ثالثين ددة لو خمسيين ديدةع نع ولن  لدرك إدداد  ر يف ايسِّ اإلددادع ومن ل م دالئل ع و اإلدداد ايك  

لخيذنا  ۵بف يل اهلل وإال ف يذي  ال لرو   عولنا لدانيد  ال يصل عمر ا إيب ثالثين ددة لو خمسين ددة

 ريره من ايمشايخ ايكبار رحم اهلل ايجميا. ع وعنؒ عن ايوايد وايرواية لداندنا 

 يب ال يدبنيي لن يا إخوان بايدسبة يدا بك مة موجزة ميتصرة: ط بة اي  م يف بادئ األميرع يف بيادئ ايل  

يا يشيتنل  ع ايجيرح وايت يديل يشيتنل بي  اي  مياء عيشتن وا بايجرح واي ديل بي ع ومين بياب  فمين كيان عايم 

قيم ميوازين  يذه األميورع لميا طاييب اي  يم ايمبتيدئع فإن اي ايم ي   عداايدصيحةع ومن باب اإلنصا  واي 

يي ييا يفهمي  بحسييب ع ميي  فإني  ين ييب ع يي  ايجهييلع وين يب ع ييي  ايهييوىع وين يب ايت ص  بع ويسيما كالم 

 ايقاصرع وبحسب فهم  اي  يف.

  م شير ط بية ف يذي ع اميل ايدياس باي يدا واإلنصيا دزا ايكالم مدزيت  وي  فإن  ي   علما اي ايم ايرادخ 

آخيرع لو  بتدئين ال يدبني يهم لن يشيتن وا بيايجرح وايت يديلع إذا لشيكل ع ييهم لمير طاييب ع يم  اي  م ايم  

م ت من شيو   ما يذ بوا إيب ل ل اي  م فيسأيوهنمع لميا لن يسيتبدوا  يم بأنفسيهم هبيذا ايشيأنع  مسأية د 

يكن يما يصيدر  يذا ايكيالم مين اي يايم  عويشتن وا بايقيل وايقااع لصال كالم  رير مقبوا ألن  من لنت
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يف  يذا ايب يدع ميا  وزن ع وايحمد هلل اي  ماء متيوافرون ومتواجيدون وخاصية  وي  فإن يكالم  ثق    عايرادخ

و يذا باختصيارع ألين الحظيت لن  يذا  ع ترينع في رجا إييهم يف  ذالك ر ل ل اي  م ايرادييين ايكبار ايم  

ئ ت عد  يمكن   ي مرة اي اشرة.ايسؤاا اآلن د 

َؤال  ما ايمراد إذا قاا ايبيار  قاا في  فالن؟ :السُّ

 يف مبحت ايم د ن فدرتك   داك. -يا إخوان- ذا ي    ديأتيدا  الَجَواب:

َؤال  يت  ق بدرددا لجد توارد يف ايمصدفيين يف ايمصل   ع ب نقل عبارة ايرتمذ  بايم دب؟ :السُّ

ما ي تزم صاحب  بإيراد اي بارة بدصها؛ ويذي  لنا قرل  يكيم بدايية يا إخوان  ذا نظمع ايدظم  الَجَواب:

 ايك مة بدصها و ي ايتي هتمدا.

 قاا: ويو رج دا يكتاب اي  ل يوجدنا قوي  ويروى من رير وج  نحو ذي ؟

 ما يف إشكاا يف  ذا. الَجَواب:

َؤال ا مين قاا فهل قوي  يف نحو ذي  لو ذايي  مميا يؤكيد لني  لراد ايم ديب بيأ :السُّ ن يكيون جياء شيا د 

 حديت آخر؟ لو قوا صحابي؟

-إن شاء اهلل -ن مع  و يدخل يف  ذاع ولنا ق ت يكم فيما يت  ق هبذه ايمسأية ددفصل فيها  الَجَواب:

إن شياء -باألم  ة عدد ايكالم ع ب حسن صحي ع ألن  داك ي دي نحتاج إيب بسط لم  ةع فدذكر ذي  يكيم 

 .-اهلل

،َؤال يابي  يقيدم لك ير :السُّ ويييؤخرون ت رييف اإلميام ايرتميذ  و ييو  ؒ ل ييل اي  يم ت رييف اييل 

 متقدم ع ي ع ولوا من شهر ت ريف ع ليي  من حق  ايتقديم؟

عيي  -إن شياء اهلل-دبب تقديم اييلابي ديأتيدا يف اييدرس ايقيادم  دييأيتع ييم يراعيب ايتياريخ إنميا ر 

ما كان ايديوع اييذ  عرفي  اييليابي لع يب ول يم ايدوع ايذ  عرف  اييلابي وايدوع ايذ  عرف  ايرتمذ ع ي

 ر  ذا  و ايسبب.ف  ايرتمذ  يما كان لدنب ل خِّ مع وايدوع ايذ  عر  ولص  ق دِّ 

 ايقدر.نكتفي هبذا 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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ا وقفدا عدد  ي حديت ايحسن وبيدا ايمقصود بكل ت ريف من  ؒ ت ريف ايحافظ بن ايجوز  إذ 

ع ب  ذه ايت اريف اي الثةع قاا ايحافظ  ؒ  ذه ايت اريفع وندتقل اآلن يت ريف ابن ايصالح 

 ( َوَما بُِكلِّ َذا َحد  َحَصْل )اي راقي: 

 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َوِقْي،َل: َم،ا َض،،ْع ب َقرِْي،بب ُمْحَتَم،،ْل  -53

 

 ْي،،،،،ِه َوَم،،،،،ا بُِك،،،،،لِّ َذا َح،،،،،د  َحَص،،،،،ْل فِ  

 َب،،،اَن ل،،،ي بفْمَع،،،اِن النََّظ،،،رْ  َق،،،اَل وَ  –54 

 

 أنَّ َل،،،،،ُه ِقْس،،،،،،َمْيِن ُك،،،،،،ل  َق،،،،،،ْد َذَك،،،،،،رْ  

 

 

،،،،َل -55 لِّ ُْ   ِقْس،،،،مم، َوَزاَد َكوَن،،،،ُه َم،،،،ا 

 

 َوَلَ بِنُْك،،،،،،،،،رَ أْو ُش،،،،،،،،،ُذْوَذ ُش،،،،،،،،،ِمَلَ  

ُه،،،،،،ْم َيس،،،،،،َتعِمُلهْ  -56   َوالُفَقَه،،،،،،اُء كلُّ

 

 َم،،،،،،اُء اْلُج،،،،،،لُّ ِم،،،،،،نُْهْم َيْقَبُل،،،،،،هْ َوالُعلَ  

،،،ِحْيِل ُمْلَح،،،ُ   -57   َوْه،،،َو بأْقَس،،،اِا الصَّ

 

 ُحّجيَّ،،،،،،،،،ً  وإْن َيُك،،،،،،،،،ْن َل ُيْلَح،،،،،،،،،ُ   

،،،،ِعْيِ   -58  ُّْ بِالضَّ  َف،،،،فْن ُيَق،،،،ْل: ُيْح،،،،َت

 

 َفُق،،،،،ْل: إذا َك،،،،،اَن ِم،،،،،َن الَمْوُص،،،،،ْوِف  

 ُرَواُت،،،،،ُه بُِس،،،،،ْوِء ِحْف،،،،،َ  ُيْجَب،،،،،رُ  -59 

 

 َغْي،،،،،رِ َوْج،،،،،َه ُي،،،،،ْذَكرُ بَِكْونِ،،،،،ِه ِم،،،،،ْن  

ا -60   َوإْن َيُك،،،،،،ْن لَِك،،،،،،ِذَب أْو َش،،،،،،ذَّ

 

،،،،،ْعُ  َفَل،،،،،ْم ُيْجَب،،،،،ر َذا   أْو َق،،،،،ِوَي الضُّ

 َأَلَ َت،،،َرى اْلُمْرَس،،،َل َحْي،،،ُ  ُأْس،،،نَِدا -61 

 

ُتِض،،،،،َدا  ْْ  أْو أْرَس،،،،،ُلوا َكَم،،،،،ا َيِج،،،،،يُء ا

 

 

 

 َوالَحَس،،،،ُن: اْلمه،،،،ُهْوُر بِالَعَداَل،،،،هْ  -62

 

،،،،،،ْدِث َراوِ    ي،،،،،،ُه، إَذا َأَت،،،،،،ى َل،،،،،،هْ َوالصِّ

 ُط،،ُرثب ُأْخ،،َرى َنْحُوَه،،ا ِم،،ن ال ُّ،،ُرْث  -63 

 

ْحُتُه َكَم،،،،،ْتِن )َل،،،،،ْوَلَ أْن َأُش،،،،،ْ     َص،،،،،حَّ

ْم،،،رِو( -64  َْ ،،،َد ْب،،،َن   إْذ َت،،،اَبُعْوا )ُمَحمَّ

 

،،،،،ِحْيَل َيْج،،،،،رِي  َلْي،،،،،ِه َف،،،،،اْرَتَقى الصَّ َْ 

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل: 

يدا ت    ا ؒ يدظم ايحافظ اي راقي  يت  ؒ الح   يق ابين ايص  ب ع يب  يذه ايت ياريف اي الثيةع اي    

 ت ريف اييلابي وت ريف ايرتمذ  وت ريف ابن ايجوز .

إن  ييذه  :يقييوا ؒ يقييوا إن ابيين ايصييالح (ع َوَم،،ا بُِك،،لِّ َذا َح،،د  َحَص،،ْل ) يقييوا ايحييافظ اي راقييي: 

ال يشيفي  وكيل  يذا مسيتبهم   :قياا ن ي حيديت ايحسين وعبارتي ايت اريف اي الثة ال يت   يها ايم دب ايبييِّ 

حتميل ييم إن اي ي ف ايقرييب ايم   ؒ م مي ال  يف ايكيالم ع يب ت رييف ابين ايجيوز  يميا تقيد  ع اي  يل

 وضح .ي   ي بط بقدر  
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ا ما مر    ما عر  ميرج  واشتهر رجايي  يمكين لن يدلبيق ع يب  :يف ت ريف اييلابي من لن قوي  ولي  

ا ي ر  مي يايصحي  ففي ايصحي ع لي   بطع فيال يتمييز رج  ي ر  لصي  ع ويشيتهر رجايي  باي دايية واي  

 ن عن ايصحي .س  ايح  

ايحديت ايصحي  د م مين ايشيذوذع وييي   :مكن لن يقوا قائلي   :وأما تعري  اإلماا الترمذي أيًضا

 هم وربما كان ايحديت ايصحي  يروى من رير وج .ت  م   راو   ه  يف ادداد  

ا  ذه ايت اريف ال يتمي  ف ز فيها كما يقوا ابن ايصالح لو ي دييع ال يتمييز فيهيا ايحيديت ايحسين عين إذ 

 من األنواعع إذا كان األمر كذي  فما  و ايت ريف ايراج ؟ ه  رير  

 دا:   صالح كما نظم  ايحافظ اي راقي  ايقوا ابن اي

 َب،،،اَن ل،،،ي بفْمَع،،،اِن النََّظ،،،رْ َوَق،،،اَل  –54

 

 أنَّ َل،،،،،ُه ِقْس،،،،،،َمْيِن ُك،،،،،،ل  َق،،،،،،ْد َذَك،،،،،،رْ  

 

 

 ............................ْسمم -55

 

  

لنيي  ظهيير يييي بإم ييان ايدظيير يف  ييذه األقييواا لن ايحسيين ييي  قسييمع لو لن  :ؒ يقييوا ابيين ايصييالح 

م ين ة ايتيي ت  إم ان ايدظير بم ديب إطايتي ع ومزييد ايتأميل يف ايق يي   :ايحسن ي  قسمان ديذكر ما فيما ب د

 فيها.

ع ل  اطاية ايدظر يف ايشيء وايتأميل فيي  حتيب تصيل إييب ايقيوا ايصيواب (إمعان النظر: )فم دب قوي  

 وايحق في .

ي ف  كل واحد  ن عر  ولن م   عإن ايحديت ايحسن ي  قسمان :هو يقواف مين  يذين  ا  ذكير قسيم  ممين عرف 

 ايقسمين.

يوات  لما ايقسم األوا نمشي بحسب ترتيب ايدظمع فهو ايحديت ايذ  تشتهر ر    صي وا دق وييم ي  بايصِّ

تبة ايصحي  ايحديت ايذ  يشتهر روات  بايصدق ويم يصي وا بيايحفظ رتبية رجياا ايصيحي ع يف ايحفظ ر  

 ما كون  رير شاذ ورير م ل واإلدداد متصل.

بن حجر يرى لن نأخيذ ت رييف اايحديت ايذ  تشتهر روات  بايصدق يذي  ايحافظ ايدوع األوا:  و 

ي دِّ شروط  ك هاع ون  داع ونذكر    م   ايحديت ايصحي  ايذ  مر   ا ييييرج يديا ايح  ت ايحسين ي  د  ا شرط ا واحيد 

ا من كالم ابن ايصالح  ذاع  ايحسن بذات  لن تشتهر رواتي  بايصيدقع وييم يصي وا يف ايحفيظ  :ن  قااأللخذ 

 ايصحي . تبة  ر  
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 وال ايحديت ايذ  اتصل ددده بدقل اي دا اي ابط من رير شيذوذ   م دا لن ايحديت ايصحي   و: مر  

ا راوي  عد  ع      ييت ف عن ايحديت  ل  يكد  تصلع ويي  بشاذ وال م  إدداده م  وع ا  ةع فايحديت ايحسن لي  

 راو  ايحديت ايصحي ع ديأتيدا يف ايم اا إن شاء اهلل. ط إيب مرتبة  ب  ايصحي  بأن راوي  ال يصل يف اي   

ا ايمتأخرين بت بير  بِّ وي    يو اييراو  ايصيدوق ل  اييذ   :نيقوييو م يتصرر عد  ايمحدثون وخصوص 

لني  اشيتهر بايصيدق شيهرة حتيب ي دي صينة مباينةع  (فعول)اشتهر بايصدقع صدوق ع ب صينة ايمباينة 

وييي  م ديب  عشرت  يف ايراو  لن يكون صيادق األن ل م ما ي   عهباع وايت بير بايصدق ي زم مد  اي داية    ر  ع  

ا شرو ذي  لن  يقتصر ع ب ايصِّ  اي دايية ايتيي مير  م دياع البيد لن تكيون متيوفرة فيي ع ف ير  دقع بل لي  

 بايجزء عن ايكل.

ا راو  ايحديت ايحسن  و اير    ر يف  يذا   عن راو  ايحديت ايصحي ع وتيوف  ل  ضب   او  ايذ  قل  فإذ 

ةع  يذا ايديوع مين لنيواع واي دايية وعيدم ايشيذوذ وعيدم اي   ياالتصياا ايحديت بقية شرو  ايصحي  مين 

رييره نصيل يف إييب ايحسن يذات  ألن   و يف نفس  ال يحتياج  (ذات يايحسن ي)ب يف االصلالح بسم  ي   ايحسن

فإني  ال يصيل إييب ت ي   ه     األخر و و ايحسن ينيير  ل  ص  بيال  ما ديأتيدا يف ايم   عنَس َح ايحكم ع ي  بأن  

 ة إال ب د لن ي ت د ينيره.ب  ت  اير  

ييم تتحقيق  لن يكيون يف اإلديداد مسيتور   :الح  يو ايحسين ينييرهبين ايصيا: يقوا ايحيافظ النو  الثاين

يي ك ييير   نفييل    رييير م  ع ويكد يي   ل  يت يي آخيير  دسييب إيييب مفسييق  ايكييذبع وال ي   مييدبت  تهم  اييلييأ يف روايتيي ع وال م 

 لو شا د. متابا  بواعت د 

ا  ييو لخييذ ا ميين كييالم ايرتمييذ    ا واحييد  ون لال يكيي :ايرتمييذ  قيياا ؒ ن ييود يهييذ األمييور واحييد 

اع ل  ال يكون راوي  متهم بايكذبع ويروى من رير وج .ايحديت شاذ 

يوع اي ياين لال و يو ايح  بن ايصالحع ولخذ من ت ريف ايرتميذ  ت رييف ي د يافجاء ايحافظ    ه  ن ينيير  س 

     ر  في  ما يقدح يف عدايت يمجهوا ايحاا ايذ  يم ي      ب   قصد  لن يكون يف اإلدداد مستورع ايمستور ي   :فقاا

ا ضبل  وعدايت  يم نق   ع كما لندا ال ن ر      ل  وضب   يف جانب اي دايية     ي   لو مدح   ع ب تدصيو يف قدح   ف  لي  

ا وي  واي بط وروى عد  لك ر من واحد  ذا ي    سمب مجهوا حاا.سمب مستور 
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ا يم ي دا ويم يوثيق ألن األ  يية إنميا ت ير  بايتدصييو ع يب اي د «لم تتحق  أهليته» :ثم قاا ايية إذ 

 رفت عدايت  وضبل .ايرواية عد  إال إذا ع  ويألخذ عد   ال يكون ايراو  ل ال   عواي بط

  رير يم تتحقق ل  يت ع يكد   و و ايحديت ايذ  يروي  لو يكون يف ادداده مستور   :ويقوا ابن ايصالح 

 ييدر  ميا  يي وال عن اإلتقانع فيرو  لحادييت ال ي دي يم ي بت عد  لن  رافل   نفلع ما م دب رير منفل؟م  

 يدر  كيفية لدانيد اع ف م ي بت عددنا في  قدح.

يم ي بت عدد ايمحدثين لن  يرو  كيفما حصيل؛ ألن ايمقصيود باينف ية  «نفلرير م  »:  ذا م دب قوي  

 وا عن اإلتقانع و ذا يحدث عدد ب ض ايداس بسبب عدم اختصاصيهمع وعيدم عديايتهم هبيذا ايشيأن ذ  اي

ع وربما يجر  ع ب ليسيدتهم وال وكيفما روق  ن ل  شيء كيفما حصلع وكيفما ن  و  فيروعن اتقان :فيقويون

 .ايكذب و م ال يش رون بسبب شدة رف تهم

 وال ك ير اييلأ.   رير منفل  يم تتحقق ل  يت  يكد   مستور   :اد     ق  

ا  ذا اير   ألن  عين يط ير عدي  بفياحش ااو  راو  ايحديت ايحسن يي  بك ير اييلأع وب  هم ي  لي  

كمييا ديييأيت يف مباحييت ايجييرح -يكيين عدييدنا  عهييا درجييا  ايك ييرة  ييي نفسييها درجيا ايك يرة اإلشييكاا لن  

ا راو فاحش اين ط. :ويقويون عايحفظ راو  ديء   :يقويون -إن شاء اهلل-وايت ديل   لي  

 اييةواحتمياا صيواب  متسياويينع يحتميل لن يصييب يف ايرو ئي خل ايذ  كان احتمياا   :ايسيء ايحفظ

 .ئويحتمل لن ييل

 ك ييرةع يمياذا ذكير  ايمصيل حين؟ فهو ايذ  ك ر خلأه ع يب صيواب  وزاد زييادة   ؛أما فاحذ الغلط 

اييذ  نحين  هنييرياو   و من رواة ايحديت ايحسن ةع ديء ايحفظ  ذا اير  ماد   ا حاجة  د  ألندا نحتاجهما    

 في .

دة ض ف ع ف ذي  كميا قياا ابين ايصيالح ك يير فإن  ال يكون حدي   حسن ينيره يش عأما فاحذ الغلط 

اع يكن  ذا اييلأ يم يف  لما إذا كان ي  لال يكون فاحش اين طع ب  ي دي اييلأ يف روايت ع  فإني   ش  ح  يلئ ك ير 

 شكل ع يدا  ذا.فال ي   اي ت د ويصير حدي   حسد  

لو شيا دع  بمتيابا   مذ ع واعت د  م دا يف كالم اإلمام ايرت ع و ذا مر  «د الكذببتعمُّ  تهمب وَل مُ »: ثم قاا

ا مر  يف كالم اإلمام ايرتمذ  يف قوي   .ئونحو ذلك يروى من غير وجهَ »: و ذا لي  
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يشيرتكان يف  :لن ايمتيابا يكيون فيي  االشيرتاك يف ايصيحابي وايشيا د :ايمتابا وايشا د ايفرق بيدهميا

 ابا وايشا د.رواية متن ايحديتع ما االختال  يف ايصحابيع  ذا ايفرق بين ايمت

 و ايراو  ايذ  ال يكيون منفيال  وال فياحش اين يط : الحدي  الحسن لغيرهِ  ففًذا راوي هذا الحدي  

  اييذ  ييم يشيتد او   يو ايير   :ة نسيتليا لن نيتصير ا بيأن نقيوا ذه ك هيا لميور دي بي   عبايكذب امتهم  وال 

او   ع    ض ف    يو اييذ  ال يكيون شيديد اينف يةع :  ف ايذ  يم يشتد ضو اي  يف ايذ  يم يشتد ض ف .اير 

ايذ  يم يشتد ض ف  قد يكون مستورا بم ديب مجهيوا  تهم بايكذبع  ذا ايراو وال م   عوال فاحش اين ط

ر مين االخيتال  تني ي وقيد يكيون وقيا ع يي  شييء   عيف حفظ  و يو دييء ايحفيظ اتك م  ايحااع وقد يكون م  

ي  ب  هم يميو  يي  قرييبع فيي ظم ايم  لصاب  كم ال  ب  هم تحرتق كتب   ب ار       حفظ   اب ع يي  فيتنيير ص 

 سمب اختال  لو تنير.حفظ ع ويدسب ما كان حفظع فهذا ي  

ا  ؤالء اي الثة يدخ ون يف اير   ا ييرجيون  دا هبيم ديابق  ع واي الثة ايذين م      او  ايذ  يم يشتد ض ف  فإذ 

هم لم  تهم ذكرنا اآلن ثالثيةع ييذكر يديا واحيد من يذكر يدا ايرواة ايذين يم يشتد ض ف ألن ض فهم قد اشتد

 .  ما احتماا صواب ئادتوى احتماا خل:  و ايذ  ديء ايحفظ من  و ديء ايحفظ

 مجهوا ايحاا.: و و النو  الثاين المستور

ا فإني  ي حيق ايمييت ط اييذ  ييم يشيتد اختالطي ع فيإذا كيان اختالطي  شيديد   .: ايمييت طالنو  الثال 

لنيواع ايحيديت   يا قبيل ق ييلع ويكين ن ييد ا اآلنع ميا  يي لم  ية  ااآليت ذكر ياع ايتيي ذكرنباألنواع اي الثة 

  ئي يو اييذ  زاد احتمياا خلوفاحش اين ط : لم  ت اي  يف ايشديد اي  ف لو ايراو  ايشديد اي  ف 

 كبيرة. عن احتماا صواب  زيادة  

ا ايم    لن يكون وضا حدي  ا ويم ي بيت عدي ع  ع لو احتمل   هم بايكذب و و ايذ  يكذب يف حدي   ت  ولي  

 .بايكذب هم  ت  فهذا م  

 .ايمتهم بايكذب فمن باب لويب ايكذاب :ق داإن يكذاب من باب لويب ا :النو  الثال 

ك ير اين ط نحن  ربدا من ك ير اين ط ايتي ذكر ا ابن ايصالح وذكر نحو اع و ي ك ير اييلأ يكي ال 

ايمنفيل شيديد اينف يةع ن يم ع وي تحيق بيايمتهم بايكيذب ايفاديق ديات تب  عددنا ما ديء ايحفظع يكن ق 
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ا ايفادق وايكذابع  ذه ك هيا تجتميا يف شييء   لن  يذه األنيواع شيديدة  :واحيد و يي بإمكاندا لن نزيد لي  

  فع وديأتيدا بايكالم ع يها ب د لبيا  إن شاء اهلل.اي   

حيديت اييذ  ال يكيون يف إديداده لني  اي ه  اييالصة من كالم ابن ايصالح يف ت ريف ايحسن ينير   :نإذ

 .لو شا د تابا  اشتد ض ف ع وي  م   راو  

ايحديت ايذ  يكون ضي ف  ي دي ب  ايحديت ايذ  ال يكون ض ف  بسبب ض ف روات ع  لي ا ي تحق  

اي  يف ايذ  يم يشتد ضي ف ع ويكيون يي  متيابا لو  او بحديت اير   قدان شر  االتصااع ي تحق  بسبب ف  

ايحييديت ايمردييلع وايحييديت  :مث،،لع ن ينيييره بوجييود ايمتييابا لو ايشييا دلنيي  يب يي  إيييب ايحسيي شييا د يف

األحادييت ترتقيي إييب ايحسين  يذه لو  يؤالء  فإن حيديت عتابا لو شا دم   دا يهمج  هما إذا و  ايمدقلاع فإن  

   .ينيره

يء ايحفيظ لو ايم  بقوي : ومتب توبا ايسيي «يبةايد  »بن حجر  ذه األنواع يف اويهذا جما ايحافظ    ل  رد 

 .ا ال يذات  بل بايمجموعيت ط كان حدي   حسد  لو ايم      دي  لو ايمستور لو ايم  

 .قان بفقدان االتصاات  ِّ قة ب  ف ايراو ع واثدان مدهما م  ت  ِّ ا م  ه  د  م   تالحظون لن  ذه األنواع ثالثة  

ع و و اييذ  اديتوى احتمياا يحفظ ي ايمستور لو مجهوا ايحاا وديء ا :تعلق  بضع  الراويمُ ال

 .اختالط  وايميت ط ايذ  يم يشتد  ع ما احتماا صواب  ئ خل

 .♀و و: رواية ايتاب ي عن ردوا اهلل  المرسلواثدان مت  قان بفقدان االتصااع و ما 

من يظهير  لدقط   حيت      خفي بسبب تديي  لحد روات   و و: ايحديت ايذ  وقا في  انقلاع   سوالمدلَّ  

 د لن  يم يسقط.من اإلددا

  ي تحق هبميا ايمدقليا إن ييم نيدخل ايمدقليا ل وايمدي  رد  : و ما ايم  كذلك بهذين النوْين يلتحُ  

قليا اييذ  ايمد فيشيمل   عل ي  إطالقا  واد ة عدد ل ل اي  مرد  لن ايم   -إن شاء اهلل-يف ايمردلع ديأتيدا 

ي   ايم  ق ويشيمل       بل وربما يشمل ايم   عدقط من لثداء ددده راو  لع فايمرديل يي  إطالقيا  عديد ل يل   

 .-إن شاء اهلل-اي  م ايمتقدمين وايمتأخرين واد ةع ديأتيدا تفصي ها 

 نوعان لو قسمان: لن  يرى لن ايحسن :ؒ الخَلص  من كَلا ابن الصَلح 

 ب ايحسن يذات .سم  ي   :القسم األول

 ب ايحسن ينيره.سم  ي   :والقسم الثاين
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 وال م  ل. مشهور بايصدقع ويكون إدداده متصال  ويي  بشاذ   يروي  راو  ايذ فهو ؛لما ايحسن يذات 

لن ايحيديت ايحسين  :بن حجر اختصر  ذا ايكالم ايذ  قاي  ابين ايصيالحع وقيااان ايحافظ إ :وق دا

يم يصل روات  يف ايحفظ إييب  :ع ألن ابن ايصالح قاا   قل  ضبل   ه بدقل عدا   و ايحديت ايذ  يتصل إدداد  

 بة رجاا ايصحي .تر  

ع  شرو  ايصحي  ايتي مير  ية وبقع ضبل  وقاا ق ل ضبل  لو خف   عفجاء ابن حجر واختصر اي بارة 

 . ذا ايحسن يذات ع وديأيت م اا ي  إن شاء اهلل

فهو ب بارة ميتصيرة مين ايكيالم ايلوييل اييذ  ذكيره ابين ايصيالح  يو ايحيديت  :وأما الحسن لغيره

 .   وانجر بت دد طرق  اي  يف ايذ  يم يشتد ض ف

ع ولم  تي     شرت   ذا اي  يف لال يكون قيد اشيتد ضي ف  ي  يكن يي  كل ض يف  (الحدي  الضعي )

ي ال  ق  د  وايم   لد  ر  ايم  ذكرنا ا اآلن  :ك يرة يوايم    يِّ د  ورواية ديء ايحفظع ورواية ايم  ط اييذ  ييم يشيتد    ت  ي 

ل ا اختالط  و د ق   يشتد ض فها. ورير ا من األنواع ايتي يمايم 

لخير يجتميا م ي   راو  آخر يرو   ذا ايحديت من طريق آخر بإديداد   تابا ذه األنواع إذا وجدنا يها م  

ايصحابيع ويم يكن  ذا ايلريق شديد اي  فع ل  كان م  ي  يف عيدم اشيتداد اي ي ف فإني  يتقيوى بي   يف

 ن.س  ويصل ايحديت إيب درجة ايح  

يحديت األوا عن لبي  ريرةع وايحديت اي ياين عين لبيي دي يد واخت ف ايصحابي ا علو كان ي  شا د

 ى لحد ما باآلخر.ع فإن ايحدي ين  ذين يتقو  ¶

 ثم قاا:

   مْ ذذذذذذذذذذذذ   ر َ ةَ َ  َ ونَذذذذذذذذذذذذه  َمذذذذذذذذذذذذ  ْس َ مذذذذذذذذذذذذا -55
 

 َوَلَ بِنُْك،،،،،،،،،رَ أْو ُش،،،،،،،،،ُذْوَذ ُش،،،،،،،،،ِمَلَ  

شيرت  فيهميا لال يكيون ي   ه  لن يف ايحيديت ايحسين يذاتي ع وايحيديت ايحسين ينيير   :م ديامر   ذا اآلن  

ا م  لع ل  كان خلأ  مق وب ا م        ف قد اشتد حتب كان ايحديت م     اي    يفيإن ايحيديت ايم   ع يلرب ادرج  ال  ل  

 .ألن  خلأ االعت ادعيقبل 

ايرتمييذ  قب يي ع ال يكييون  ييذا وميير يف كييالم ابيين ايصييالحع و ييذا ميير يف كييالم  (عَوَلَ بِنُْك،،رَ أْو ُش،،ُذْوذَ )

ا وال ش  ك  د  ايحديت م   اع وايم  ر   اذ يتقاربان. وديأيت تفصيل ايكالم ع يهما.وايش   رك  د  اذ 
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ياذ يف كيالم اإلميام ايرتميذ  لن  يكن باختصار كما مير     عمدي  مين  يو لوثيق    او  ميا خيايف فيي  ايير  ايش 

ر وكذي   د ك  او   ما خايف في  ايم  يديت ايح  قبيل لن يصيل إييب ايحيمن  و لوثيق مدي ع فيإن  يذا ال ي  اير   ن  س 

ن  ع وال ايحديت    ذات  ي   س  ن  ينيره لو ال يصل إيب ايحديت ايح  س   عن لن يصل إييب ايحيديت ينيره ف ال  ايح 

ن  ي ذات     س   .-إن شاء اهلل- ذان ايدوعان  ما مرتبتان كما ديأيت ب د ق يل ي دي ع ايح 

 :إًذع هبلع تبني  نه أن عبن ع صحح يرى أن عحلسن قسمهن

 ه.وحسن ينير   ذات    ي   نَس َح  

   ايحسين  لحيد ايديوعينع فأميا اييليابي ف ير  مدهيا عير   ن كل واحيد  إ :ايت اريف ايماضية كما قاا 

ن  ولما ايرتمذ  عر   عيذات  س   ينيره.ايح 

ن  وابن ايجوز  عر    س   .  ما اييلابييذات  ايح 

 رفي  ايحسن اييذ  ي  إذن ذي  ف ع روى ايحديت من رير وج ألن ايرتمذ  اشرت  لن ي   عادتفدنا ذي 

ن   و  س   ينيره.ايح 

ن  لما اييل ابي وابن ايجوز  فإهنما يم يشرتطا ذي ع بل ايحديت يدفس  يصل إيب  س   .ايح 

ا اييلابي وابن ايجوز    يذات  عدد ما ولما ايرتميذ  ف ير  ايحسين نس  ايح   افعر   -رحمهما اهلل-إذ 

 ينيره.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ُه،،،،،،ْم َيس،،،،،،َتعِمُلهْ وَ  -56  الُفَقَه،،،،،،اُء كلُّ

 

 َوالُعَلَم،،،،،،اُء اْلُج،،،،،،لُّ ِم،،،،،،نُْهْم َيْقَبُل،،،،،،هْ  

،،،ِحْيِل ُمْلَح،،،ُ   -57   َوْه،،،َو بأْقَس،،،اِا الصَّ

 

 ُحّجيَّ،،،،،،،،،ً  وإْن َيُك،،،،،،،،،ْن َل ُيْلَح،،،،،،،،،ُ   

إن ايحييديت ايحسين بدوعييي  ايفقهياء ك هييم لو لر يبهم يسييت م ون  ي م يون بيي ع واي  ميياءع ل   :يقيوا 

ع ل  اينايب يقب ون .ع ماء اي  حديت ايجل 

فهم من  ذا لن ب ض ع ماء ايحديت ال يحتجون بايحديت ايحسن يشتدون يف حاي  فيال يحتجيون ي   

يي هيياء فييإهنم ق  االحتجيياجع يكيين لر ييب ايف   ةع فييال يب يي  عدييد م إيييب مرتبيية  بيي ؛ ألهنييم يشييرتطون شييرو  قوي 

ثين يقب ون ع ا  رجا إييهم في .اء يقصد ع ماء ايحديت ايذين ي  م     ي   يست م ون  وي م ون ب ع ولك ر ايمحدِّ

ميين خييايف يف قبييوا ايحييديت ايحسيين لبييو حيياتم مو»: "فييت  ايمبييين"يف  ؒ يقييوا ايسييياو  

ا و يو ال يزييد عيد ايسؤاا مرار  ن فأ  س  إن  ح   :د  فقيل ي  لتحت  ب ؟ فقاائل عن حديت فحس  ايراز ع فإن  د  
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ي ي دي لببع (نَس َح إن  ) :ع ب قوي  ل ي يق    بين دي يد فقياا: إني  ال بيأس بي  ف  عين عبيد ربِّي ل  ئ  لن يحت  ب ع ود 

ي ايحجية   :ايحديتع ثم قاا  و حسن   :فقاا لتحت  بحدي  ؟ ي فيان  د  و يذا يقت يي  : بة قياا ايسيياو وش 

ن.ايقوا بقبوا ايحديت ي دي  تمد األواع عدم االحتجاج ب ع وايم   س   ايح 

شييير إيييب لنيي  حتييب يييو حكييم ع ييب ايييراو  بأنيي  حسيين ي   ؒ ز  ا كييالم لبييي حيياتم ايييراد يي   ي دييي 

ع فيإن ؒ يحيديت باو ذا يحمل ع ب قوة تشدده وتحريي      ايحديتع فإن  ال ي زم من ذي  قبوا حدي   

 ة.ب     ان وش  ي  ف  د   إنما ايحجة   :يذي  قااع د يف قبوا ايرواةبايتشد      ر  از  ممن ع  لبا حاتم اير  

ا اييالصة وييذي  قياا ايحيافظ  عبايحديت ايصحي  بايحجيية ايحسن بدوعي  ي تحق   لن ايحديت :إذ 

 :اي راقي

،،،ِحْيِل ُمْلَح،،،ُ   -57  َوْه،،،َو بأْقَس،،،اِا الصَّ

 

 ُحّجيَّ،،،،،،،،،ً  وإْن َيُك،،،،،،،،،ْن َل ُيْلَح،،،،،،،،،ُ   

 حت  بايحديت ايصحي .فهو يحت  ب  كما ي   

 .ايصحي  تبة ال ي حق  ال يصل يدرجة ايحديتوإن يكن يف اير   (وإن يكن َل يلحقه)

 :وْندنا هنا اَلن ثَلع مراتب

 .ع ودون  ايحديت ايحسن ينيرهي ذات    ايحديت ايصحي ع ودون  ايحديت ايحسن 

 جة عدد األر ب.وايحديت ايحسن يذات  ح  ع جة باتفاقايحديت ايصحي  ح  ف

اع عدد ايك ير جة  ح   ه  ايحديت ايحسن ينير   ب ض األئمية ي دي  ألن ايحسن ينيره يتفاو  ايدظر في  ك ير 

 .اي    فتبة يما يف لصل ايحديت من قد ال يوص ون ايحديت إيب  ذه اير  

ين  لك ير اي  مياء وخاصية عديد األئمية ايمتيأخرين لن ايحيديت ي ديي – يكن األك ير س  بكيال نوعيي  ايح 

 ب . محت   

ا من كالم ابن ايصالح  ا ع يب  يذا ايقيواع  ؒ ثم يورد ايحافظ اي راقي لخذ  ايقيوا ي ديي  -إييراد 

ا ا إشيكاا كييف د يه  ف   عض يف    يف لص    ه  ألن ايحديت ايحسن ينير   عبحجية ايحديت ايحسن ينيره خصوص 

 يكون ايحديت راوي  ض يفا ويكون حدي   حجة؟

 فيقول الحاف  العراقي:

،،،،ِعْيِ   -58 ُّْ بِالضَّ  َف،،،،فْن ُيَق،،،،ْل: ُيْح،،،،َت

 

 َفُق،،،،،ْل: إذا َك،،،،،اَن ِم،،،،،َن الَمْوُص،،،،،ْوِف  
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 بُِس،،،،،ْوِء ِحْف،،،،،َ  ُيْجَب،،،،،رُ  ُرَواُت،،،،،هُ  -59

 

 بَِكْونِ،،،،،ِه ِم،،،،،ْن َغْي،،،،،رِ َوْج،،،،،َه ُي،،،،،ْذَكرُ  

ي مي ا نحن  وإن كان ض يف   في      ذا ايحديت اي    :يقوا      و  ا وجيدناه ر  نقب   وحده بمجردهع وإنميا يم 

 .اوضعيفان يغلبان قويً  :اعر يقواع فإن ايوجهين اعت د لحد ما باآلخر حتب ايش  من رير وج   

    يكن ض يف ما ض يف اديتدد لحيد ما ع يب صياحب   علن  ذا اي  يف يف لص   ض يف :قوافهو ي

فإنديا ييم نحيت   -اوإن كيان ضي يف  -إن  ذا ايحديت  :فهو يقوا علاعا لن يمشيا ادتلاعا ع ب ايمشيفادت

 ف  ب .صاحب  لو ع ده صاحب ع فإندا احتججدا ب  يتقوي  بصاحب  وانجبار ض  ع ويكن يما ع د  ه  ب  بمفرد  

او   فم ال  عددنا  آخر زمي   ح ر  يلئع فجاءنا راو  صيب ويحتمل لن ي  لن ي   يحتمل   عديء ايحفظاير 

ييدييماع  ييذا ايحييديت م يي ع فحييد   يي    ث بايحييديت نفس  لهنمييا قييد ضييبلا  :ع فم دييب ذييي    ع ييب ايوجيي  نفس 

ق اآلخير فيارتفا دهميا صيد  م واحيد   فكيل   عايحديتع وإال يماذا اشرتكا يف رواية ايحديت ع ب  يذا ايوجي 

 ب . احتج  م   مقبوال      إيب كون   ايحديت من كون  رير مقبوا  

ا إذا كيان موصيوف   :ع ن م نحت  باي ي يفع يكين بشير (ففن يقل يحتْ بالضعي  فقل)ويذي  قاا: 

اا ا ميا احتميتسياوي  م   ئي احتمياا خلدوء ايحفظ و يو لن يكيون اييراو  لن دا    م   ومر   عروات  بسوء ايحفظ

  إذا كيان  ع فإن يرق يد  ط  يرتقي؟ يرتقي بكون  مين ريير وجي  ل  ت يد   جر لن يرتقي حدي   بمصواب ع فإن  ي  

 كذي  فإن  يصل إيب ايحسن ينيره.

 ثم قاا:

ا -60  َوإْن َيُك،،،،،،ْن لَِك،،،،،،ِذَب أْو َش،،،،،،ذَّ

 

،،،،،ْعُ  َفَل،،،،،ْم ُيْجَب،،،،،ر َذا   أْو َق،،،،،ِوَي الضُّ

إذا كان ضي ف  م يل ضي ف  ه  اي  يف يرتقي إال ايحسن ينير  إن ايحديت  :ن م نحن نقوا :يقوا ي  

او   لما إذا يم يكن كذي  بأن كان اي  ف شديدع بأن كان  عديء ايحفظ يكيذاب ا لو م  ايير  كيذبع لو باي اتهم 

ا لو قو  حش اين ط فإن  ذا ايحديت من األدباب كشدة اينف ةع لو ف   أل  دبب  ض ف   كان ايحديت شاذ 

 ى ال يرتقي ي حسن ينيره.و  ال يدجر ال يتق

ا  :ويهذا ق دا قبل ق يل عيحسن ينيرهإيب ايي  كل ض يف يرتقي  :نإذ  اي  ف البيد لن يكيون ضي ف 

ا.م   ا خفيف   تودل اع فمن باب لويب إذا كان ض ف 

ا   لما إذا كان ض    ا شديد   ايحافظ اي راقي يف قوي :     ف ال يدجر و ذا نظم  فإن  ذا اي    عف 

اَوإ -60  ْن َيُك،،،،،،ْن لَِك،،،،،،ِذَب أْو َش،،،،،،ذَّ

 

،،،،،ْعُ  َفَل،،،،،ْم ُيْجَب،،،،،ر َذا   أْو َق،،،،،ِوَي الضُّ
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  .ل  يم يقبل االعت اد ويم يقبل ايتقوِّ  (جبرلم يُ )

ظمع مي ال يف اييد   -إن شياء اهلل-ع وديأتيدا حديت حسن يذات  ه  دعونا نأخذ م اال  ي حديت ايحسن ينير  

ْنَياَمْن َأْصَبَل ِمنُْكْم آمنًا فِ »حديت  َم،ا ِحي،َ ْت َل،ُه ال،دُّ نْ،َده ُق،وَت َيْوِم،ِه َفَكَأنَّ
ِْ  يذا  .«ي ِسْربِِه معاًفا فِي َجَس،ِدِه 

 رريب. نَس َح ع وقاا  ذا حديت «جام  »ايحديت لخرج  اإلمام ايرتمذ  يف 

حديت حسن فحكم ع ي  بايحسنع ومر  ع يدا يف درس م ب حيت ما مر  م   ك مية حسين فهيي  

 .ؒ   ذكره اإلمام ايرتمذ  ع ب ايت ريف ايذ

  ذا ايحديت يف إدداده عبدايرحمن بن لبب شمي ة األنصار ع و و مجهوا ايحاا.

ا  يذا ابين لبيي شيمي ة  رعو  ت  س  ايم  ذكره ابن ايصالح  رنا عن مجهوا ايحاا بمصل    وقبل ق يل عب    فإذ 

 مستور.

ا  ذا اإلدداد نحكم ع ي  بأن  ض يف  .ا ايحاامجهو األن في  راوي   عفإذ 

ا في  راو  ل ألن عبيدايرحمن بين لبيي شيمي ة  عبييد اهلل اييلمييآخر مجهوا ايحاا و و د مة بن ع   ي  

قاا: قياا رديوا اهلل صي ي  ةحبيع و و مجهوا عن لبي ع وكانت ي  ص  م  ل  يروي  عن د مة بن عبيد اهلل ايي  

ْنَياَمْن َأْصَبَل ِمنُْكْم آمنًا فِي ِسْربِِه معافً »ع ي  ود م:  اهلل َما ِحيَ ْت َلُه الدُّ نَْده ُقوَت َيْوِمِه َفَكَأنَّ ِْ  .«ا فِي َجَسِدِه 

بيد اهلل بن محصن اييلمي وجيدنا ع   ◙فوجدنا لن  ذا ايحديت؛ حديت اييلمي ايصحابيان 

 ا د لن يشرتكا ايراويان يف رواية حيديت يجتم يان فيي  بمياذا؟ يف ايميتنعن ايش  إ :ع وق دا قبل ق يلاي  شا د  

من طريق ع ب بن عاب  عن ف يل بن مرزوق عين عليية  اوييت فان يف ايصحابيع فوجدنا ايحديت مروي  

 رف   بدحوه. ¶ؒاي وديع عن بن عمر

و ميا ع يي بين عياب   :ع وفي  راوييان ضي يفان«األوسطعجمه مُ »و ذا ايحديت لخرج  ايلراين يف  

  حيديت فيإن حيديت بين عمير يقيوِّ ع شيديد وعلية اي ودي ع ب اعتبار لن  ذين اي  يفين ض فهما رير  

؛ ويذي  حسد  اإلميام ايرتميذ  ه  تبة ايحسن ينير  عبيد اهلل بن محصن اييلميع فيصل  ذا ايحديت إيب ر  

 فيما م بع و و من األحاديت ايمشتهرة ع ب ليسدة ايداسع وليسدة ايوعاظ.

 ر   :هم نذكرها م  ي  طريق آخر لي    
رج  ابين حبيان وايليراين ورير مياع من حديت لبب ايدرداء لخ    و 

بييد اهلل بين محصين  يل يتقيوى حيديت ع   عهم بايكذبت  ايرحمن م   عبد اهلل بن  انئ بن عبد ه  يكن يف إدداد  
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اهلل بين  ى بحيديت عبيدايذ  رواه ابد  د مة وعد  عبدايرحمن بن لبي شمي ة و ميا مجهيوالن؟  يل يتقيو  

ي عن لم ايدرداء عن لبي ايدرداء عب ة انئ عن لبي  عن إبرا يم ابن لبي   هم  ت  وعبيداهلل بين  يانئ وجيدنا لني  م 

 ألن مر م دا قوا ايحافظ اي راقي: عما يتقوى بايكذب  ل يتقوى لو ما يتقوى؟

60-   ِ ِم   ِّْ  َ ذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذْ   مَاذذذذذذذذذذذذذذذ  َ إْ  َ ا 
 

،،،،،ْعُ  َفَل،،،،،ْم ُيْجَب،،،،،ر َذا   أْو َق،،،،،ِوَي الضُّ

 بار ب ع ال يتقوى ال ي تر ب ؛ يشدة ض ف .تهم بايكذبع فحدي   ال اعتفهذا ايراو  م   

ى بحديت ابن عمر ايذ  في  ض يفان ع يي ابين عياب  وعليية اي ودييع فيصيير ايحيديت يكن يتقو   

 ينيره ال حسد ا يذات . احسد  

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي يؤكد ق ية انجبار اي  يف ب  يف آخر: 

 َََِّ تَذذذذذذذذَ َ  ْ   ْ َ ذذذذذذذَ  َ َْذذذذذذذ   ِّ ْ ذذذذذذذ مَ   -61 
 

ُتِض،،،،،َدا  ْْ  أْو أْرَس،،،،،ُلوا َكَم،،،،،ا َيِج،،،،،يُء ا

 

 

 

مين عواضيد  ؒ ع و ي ما ذكره اإلميام ايشياف ي -إن شاء اهلل- ذه مسأية عدد ايمحدثين دتأتيدا 

 ايحديت ايمردل.

 .♀: ما رواه ايتاب ي عن ردوا اهلل تعريفه المههور المرسلالحدي   

نحيوهع لو  رديال  اع لو جياء م  سيدد  آخير م     من وجي   وإذا ر   لد  ر  إن ايحديت ايم   :اإلمام ايشاف ي يقوا

ير  قل عن ب ض ايصحابة بم داهع لو قاا ب  لك ير ل يل اي  يمع فيإن  يذا ايم  ن   يتقيوىع فيقيوا اإلميام ابين  لد 

 ايصالح ونظم كالم  ايحافظ اي راقي  دا:

 َََِّ تَذذذذذذذذَ َ  ْ   ْ َ ذذذذذذذَ  َ َْذذذذذذذ   ِّ ْ ذذذذذذذ مَ   -61 
 

ُتِض،،،،،َدا أْو أْرَس،،،،،ُلوا َكَم،،،،،ا َيِج،،،،،يءُ   ْْ  ا

 

 

 

يل لو يي  من ايمشهور عدد ايمحيدثين لن ايحيديت  د  ر  آخيرع  آخير لو بمرديل   إذا اعت يد بمسيدد  ايم 

 فإن  يتقوى ب .

كذي  حديت ديء ايحفظ إذا اعت د لو بم يل مين اييرواةع فإني  يصيب  حسين ينييرهع فيقيوا  يذه ف 

يلايمسأية نظيرهتا ايمسأية ايتي دتأيت يف ق يية  د  ر  الم اإلميام ايشياف ي فيهيا مشيهورع ودييأتيدا يف ع وكيايم 

ا اين ألن  ذه ايمسأية ديتأخذ مد يبل ندتقل إيب ايبيت اي    عاد  ليل    ؛ ويذي  ما ن  -إن شاء اهلل ت ايب-موض   

 .-إن شاء اهلل ت ايب-ا يف مكاهنا يف ايحديت ايمردل وقت  

  ثم قاا:

 َوالَحَس،،،،ُن: اْلمه،،،،ُهْوُر بِالَعَداَل،،،،هْ  -62

 

،،،،،،ْدِث َراِوي،،،،،،ُه، إَذا َأَت،،،،،،ى َل،،،،،،هْ وَ    الصِّ
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 ُط،،ُرثب ُأْخ،،َرى َنْحُوَه،،ا ِم،،ن ال ُّ،،ُرْث  -63

 

ْحُتُه َكَم،،،،،ْتِن )َل،،،،،ْوَلَ أْن َأُش،،،،،ْ     َص،،،،،حَّ

ْم،،،رِو( -64  َْ ،،،َد ْب،،،َن   إْذ َت،،،اَبُعْوا )ُمَحمَّ

 

،،،،،ِحْيَل َيْج،،،،،رِي  َلْي،،،،،ِه َف،،،،،اْرَتَقى الصَّ َْ 

 :فهنا ْندنا مسألتان وهي 

 إلديداد   ا ذكر يدا م ياال  د  ه  ف   ه  م دا قبل ق يل م اا ي حديت ايحسن ينير   يذات ع مر   م اا ي حديت ايحسن

 حسن يذات . 

يوالمسأل  الثاني  فيذكر لن  رق مياذا يصيير لو مياذا يصيب ؟:  ذا ايحديت ايحسن يذات  إذا كانيت يي  ط 

تِ،َل،وْ »: ◙محمد بن عمرو روى حديت لبي  ريرة  َل،ى ُأمَّ َْ نْ،َد ُك،لِّ  يََل َأْن َأُش، َّ 
ِْ  ٍِ ،َوا أَلََم،ْرُتُهْم بِالسِّ

ع فقاا محمد بن عمير و يو محميد بين عميرو بين ع قمية روى  يذا ايحيديت عين لبيي دي مة بين «ُوُضوء

ع ولبو د مة لحد ايتاب يين ايكبار اي قا  يكن محمد بن عميرو  يو يف ◙عبدايرحمن عن لبي  ريرة 

 مرتبة ايصدوقع ل  ايذ  قل ضبل .

عين  ◙صيدوقع ولبيو دي مة بين عبيدايرحمن ثقية عين ايصيحابي لبيي  رييرة محمد بن عمرو 

تِ »قاا:  ♀ردوا اهلل  َلى ُأمَّ َْ نْ،َد ُك،لِّ ُوُض،وء يَلْوََل َأْن َأُش َّ 
ِْ  ٍِ َوا ع  يذا اإلديداد «أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ

ا ماذا يسمب؟ بما نحكم ع ي ؟   م ديا ايتي مير  ألن ايشرو  اييمسة ي ذات   ع حسن  بمقت ب ما درددا دابق 

يت  فرةع و يي لن اإلديداد م  امتو ؒ يف كالم ابن حجر ايذ  ييص  من كالم ابن ايصالح  لع ولن رواة ص 

جيد ايحفياظ فيي  تبيا ميا و  اإلدداد عدوا ما فيهم من يي  كذي ع ولن ايحديت يي  بشاذ ما في  ميايفية ت  

ا تتبا ما وجدوا فيي  ع ية  يذه كيم شير ؟ لرب يةع ي كين محميد بين عميرو صيدوقع ل  قيل  ميايفةع ولي  

او  ألن ايير   عنَس َح  ه    حديت إدداد  يي  بصحي ع يكد  ع حكم ع ب  ذا ايحديت بأن  صحي فهل ي   عضبل 

  ل و و عدا م رو  بايصدق واألمانة.تصل وايحديت رير شاذ ورير م  ه م  قل  ضبل  وإدداد  

ع قمة عن لبيي دي مة عين لبيي  رييرةع  يذا  :  ذا اإلدداد محمد بن عمرو بنهذه إًذا المسأل  األولى

 م اا إلدداد حسن يذات .

تِ،» :ايمسأية اي انية: لن  ذا ايمتن حديت َل،ى ُأمَّ َْ نْ،َد ُك،لِّ ُوُض،وء يَلْوََل َأْن َأُش َّ 
ِْ  ٍِ ،َوا  «أَلََم،ْرُتُهْم بِالسِّ

حمن بين م رو  من رير طريق محمد بن عمروع فهو ميرج يف ايصيحيحين مين حيديت األعيرج عبيداير

ع  يذه األديانيد ايصيحيحة إذا حة رمزع عن لبي  ريرةع وميرج من رير حديت لبي  ريرة بأديانيد صيحي
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 وجييييييييدنا  ييييييييذا اإلدييييييييداد ايحسيييييييين ميييييييياذا يسييييييييتفيد مدهييييييييا اإلدييييييييداد ايحسيييييييين يذاتيييييييي ؟

 يقوا ي  ايحافظ اي راقي:  

 َوالَحَس،،،،ُن: اْلمه،،،،ُهْوُر بِالَعَداَل،،،،هْ  -62

 

،،،،،،ْدِث َراِوي،،،،،،ُه، إَذا أَ    َت،،،،،،ى َل،،،،،،هْ َوالصِّ

ي  ا باي دايية وايصيدق إذا لتيب يي ع إذا وجيدنا يي  ط  رق ايحديت ايحسن يذات  ايذ  يكون راوي  مشهور 

 يصحي  قاا:إيب اخرىع فإن  يصل ل  

ل  نحو ا يف ايقوةع ومن باب لويب إذا كانت لقيوى مدهيا ، (ُطُرثب ُأْخَرى َنْحُوَها ِمن ال ُُّرْث  إَذا َأَتى َلهْ )

ح ع ل  ايحيديت ايحسين يذاتي ع إذا كيان يي  طيرق نحيوه يف ايقيوةع فإني  يرتقيي إييب صححت ع فإن  تصح

ا عديدنا األنيواع ايمقبويية ايمحيت  هبيا صيار  لرب ية  عينيرهايصحي  ايصحي  وي سمب  ذا ايصحي ع  فيإذ 

 وايحسن ينيره. ي ذات   عوايصحي  ينيرهع وايحسن  ي ذات   عايصحي   :لنواع

 ت صحي  يذات ؟من يستح ر يدا إدداد حدي

ع    روسع من األدانيد حوايي دب ة لو ثمانية لدانيد صحيحةع وذكرنيا م ياال  بمتد يدا يف لوائل ايد     م   مر  

ا يا لخوان  ا–دائم  ين   -كما ق ت دابق  نيذكر ايديوعع ونيذكر حكمي ع ونيذكر ي ديي ز ع يب ايق يايا اي م يية ركِّ

 نشرح  ومحرتزات .م اي ع وإذا في  تصديف نذكر ايتصانيف وايت ريف 

 ما ذكرنا م اي  فدبهونا ع ب ذي . ا نوع  د  ب    ذه ايق ايا ايستة  ي ل م ايق اياع فإذا مر   

ايشاف ي عن ماي  عن نافا عين ابين عمير ع ايحديت عن ماي  عن نافا عن ابن عمر: مثالهالصحيل 

ا َل،ى َبْي،ِع َأِخي،هِ  َل»: مرفوع  َْ مسية وعين ايمدابيذةع ن يم فهيذا م ياا يحيديت عين ايمال بع هني«َيبِيُع َبْعُض،ُكْم 

 صحي ع  و ميرج يف ايصحي ع ويكن  ذا اإلدداد عدد اإلمام لحمد يف ايمسدد.

تِ،َل،وْ » لما م اا حديت ايصحي  ينيره فهيو حيديت: َل،ى ُأمَّ َْ نْ،َد ُك،لِّ  يََل َأْن َأُش، َّ 
ِْ  ٍِ ،َوا أَلََم،ْرُتُهْم بِالسِّ

 وايم دب متقارب. «كل صالة دعد: »اآلخرونع قايوا  ذا يفظ حديت محمد بن عمروع «ُوُضوء

ع ه  ينيير   صيحي    يحيديت   م ياا   يو « ََل َأْن َأُش، َّ َل،وْ » :فمر م دا قبيل ق ييل فهيذا :أما مثال الحسن لغيره

 ا إدداده ايمفرد م اا ي حسن يذات .ولي   

 قاا ايحافظ اي راقي:

تِ ََل َأْن َلوْ »ع ي دي (َلْوَلَ أْن َأُشْ  َكَمْتِن ) َلى ُأمَّ َْ نَْد ُكلِّ ُوُضوء يَأُش َّ  ِْ  ٍِ َوا  «.أَلََمْرُتُهْم بِالسِّ
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ْمرِوإْذ َتا) َْ َد ْبَن  و و محمد بن عمرو بن ع قمةع و و من ل ل ايصيدق واألمانيةع يكدي   (عَبُعْوا )ُمَحمَّ

 .يف اي بط لدنب من رواة ايحديت ايصحي 

ت ايصيحي ع فيارتقب حدي ي  إييب ايحيديت ل  ارتقيب إييب ايحيديع (يف،ارتقى الص،حيل يج،ر) قاا:

 ايصحي .

 .نكتفي هبذا

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ما ايفرق بين ايمستور وايمجهوا؟ :السُّ

ييج  ألن ايم   عوا ييو لحييد نييوعي ايمجهيي :ايمسييتور كمييا ق دييا الَج،،َواب: ا نوعييان مجهييوا ايحيياا و  ه 

 ومجهوا عين.

اع وال تجري  لو يم يوجيد فيي  توثييق من روى مجهوا ايحاا من   عد  اثدان ولك رع ويم نجد في  توثيق 

 .وال تجري 

 .روى عد  واحدع ويم يوثق ويم يجرح ن  م   ومجهول العين

 .ق ويم يجرحيم يوث  أك ر وفي دون ب  مجهوا ايحاا روى عد  اثدان  :ايمستورو

 فاييالصة لن ايمستور نوع من لنواع ايمجهوا.

َؤال تديدرج كيل  ال تلما بأن ي حسن قاعيدة   «ايموقظة»يف  ؒ ما م دب كالم ايحافظ ايذ بي  :السُّ

 األحاديت ايحسان فيها فإن ع ب إياس من ذي ؟

ن  ايحديت  : و يريد لن يقوا ي  الَجَواب: س  ن   ع وخاصة  ايح  س  تجاذب ا بين ايحديت يكون  م   ت ايذايح 

رواةع  يل سن وع يب اييع ب األحاديت بايح   مي  يفع فإن اي  ماء تيت ف لحكامهايصحي  وايحديت ا

ميا لديقط روايتي ع وإذا ب  ألن  ذا ايراو  إذا نظر ايداقد إيب ما عدده من اييليأ ر    م حسدوا ايحديت لم ال؟

 فا من روايت .آخر ر من ايصواب ناقد   ه  نظر إيب ما عدد  

ق خييرى تت   يييلييئ فييي  ولمييور ل  صيييب فييي  وإيييب جانييب مييا ي  تجيياذب إيييب جانييب مييا ي  فييايدظر فييي  م   

 ن لو ع يب راو   يي  م   كيم ع يب حيديت  ويذي  تيت يف لحكيام األئمية يف ايح   عة واإلعالنبايميايفة وايدكار  

 ن بأن  حسن ايحديت. ي  م  

َؤال لتحيت  بي  قياا إني   :االحتجاج بايحسن ألني  قييل يي يف خايف  ل يص  لن لبا حاتم ايراز   :السُّ

 ؟نَس َح 

ا  ؤالء نحيت  هبميا  عدفيان وش بة ايحجة   :ب  قاا لحت    :؟ ما قاا   ب   ئل لتحت   ن م يما د   الَجَواب: إذ 

 هبما يف  ذا األمر. ة  ج  ودوا ما ايح  

َؤال  يقوا  ل مجهوا اي ين يددرج تحت شديد اي  ف؟ :السُّ
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األصل لني  يديدرج تحيت شيديد اي ي فع مجهيوا اي يين األصيل لن ضي ف  شيديدع يكين  َواب:الَج 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-ييرج عن  ذا األصل ألمور دتأيت فيما ب د يف مباحت ايجرح وايت ديل 

ا باختصار مجهوا اي ين شديد اي  فع إال يف اديت داءا  م يدية ديتأيت يف مواضي ها   إن شياء اهلل -إذ 

 .-ت ايب

َؤال ن يكذب ع ب ايداس بيال  ايكذاب ايذ  يكذب ع يب رديوا اهلل  :السُّ ليي  ايمتهم بايكذب م 

 ؟♀

حسيب ع و يو ايمشيهور ويكين نحين نيتك م ع يب ب  قيار  م    ذا ايت ريف ايذ  ذكره ت ريف   الَجَواب:

ومين  ل قيون ايميتهم بايكيذب ع يب اييذ  يكيذب يف حدي ي  ع يب ايدياسعواقا ايحكم ع ب ايرواةع فهم ي  

ا بكون   و ايذ  وض  ع فهذا تدقيق دققديا  يحتمل لن يكون  و ايذ  وضا ايحديتع وإن يم نجد تصريح 

 في ع ويكن ديأيت يف موض   يف مبحت ايموضوعع مبحت ايجرح وايت ديل ي    بشكل لودا.

َؤال  ما  و ايشا د وما  ي ايمتاب ة؟ :السُّ

راويان يف رواية حديت واحد لو متن واحد ميا االتحياد يف  نبدل بايمتاباع ايمتابا لن يشرتكا الَجَواب:

 كال ما يرويان ايحديت عن لبي  ريرةع  ذه ايمتاب ة.ع ايصحابي

فيشييرتكا يف رواييية مييتن واحييد مييا االخييتال  يف ايصييحابيع وديييأيت مبحييت خيياص  :وأم،،ا اله،،اهد

 إن شاء اهلل ت ايب.-يالعتبار وايمتاب ا  وايشوا د ما ايتلبيق 

ؤَ   آخر؟  ي بط يكن ب فظ  ا ايحديت اي  يف إذا عاضده صاحب رواية ايذ  لقوى مد  يف :الالسُّ

إذا  عوإن كان ايحديت بيايم دبع يتقوى ب فإن  كان م    لو لقوى مد  ل إذا عاضده ريره دواء   الَجَواب:

يكان ايحديت لر ب  م   ع و يو لال يشيتد ر  ايماضييشرتك بين ايراويينع ف و كان بايم دبع فإن  ي  يده بايش 

 ر.ك  د  اي  فع ولال يكون ايحديت شاذ لو م  

ألن ايك يير  عبشكل لوديا -إن شاء اهلل-اذ وايمدكر حين ايكالم ع يهماع يكون ايكالم ويف ق ية ايش   

ا بحيديت شياذممن يشتنل بايتصحي  وايت  يف من األو ام ايتي يقا فيها  و يذا  علن يقو  حدي  ا ض يف 

ل بة ايذين يريدون لن يماردوا ايتصحي  وايت  يف ب د لن يكتسيبوا ايم كية ايحدي يية خلأ كبير يدبني ي 

 ب د عمر يف  ذا ايفنع ع يهم لن يدتبهوا إيب  ذا اييلأ ايجسيم يكي ال يق وا في .
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 يو ال  ه  و ذا مدصوص ع ي  يف كتب ايمصل   ايمدكر وايشياذ ال يتقيوى بنييرهع وال يقيو   يو ريير   

ني  ر يطع لو ر يط بيينع وال إ :مدكير كأني  ق يت ولني  شياذ إ :ألن م ديب قويي  عل لن يقو ى وال يقبيتقو  

كال ميا يشيهدان يف لميرع ثيم قياا يي  لحيد  :إذا جياءك شيا دان عيذي  اين يط ال يتقيوى عيمكن لن يص 

  ألني ع تيرةشيهادت  صيار  ريير م   ايشا دين عفوا إين لخلأ  يف  ذه ايشهادةع  ل تبقب م ترا بشهادت ؟

لن صاحب ايحق  و فيالنع وتبيين ييي لني  ييي   يذا اييذ  جئديا  يلئع ظددت  لنا م   :لخلأ فيهاع يقوا ي 

فايشاذ كذي  فايشاذ وايمدكر يشدة ض فهما واييلأ ايواقيا هبميا ال  يدشهد ي ع فهل تبقب شهادت  م ترة؟

 ي تر هبما يف باب ايمتاب ا  وايشوا د.

َؤال اع  ل يبقب ذي  ايحديت ايحسن ينيره يف ت    إذا كان متابا ايحديت :السُّ ايحسن ينيره صحيح 

 ايدرجة لم يرتفا إيب ايحسن يذات ؟

وييذي  يبقيب لني  حسين ينييرهع ن يم يكين ايميتن  ع و يم يصل إيب ايحسن ينييره إال ينييره الَجَواب:

ا بذي  اإلدداد ايذ  ص .  يكون صحيح 

ياألصل لن األحادييت اي ي يفة ترتقيي إييب ايح   وال ترتقيي إييب ايصيحي ع وإن كيان ب يض ل يل  نس 

 ألهنا تفيد ظد ا رايب اع يكن ذي  خال  األصل. عق ترتقي إيب ايصحي ر  اي  م يرى لهنا بك رة ايل  

 . ذا واهلل لع م

 وصلى اهَّلل وسلم ْلى سيدنا محمد وْلى آله وصحبه وسلم.
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َق،،،،اَل: َوِم،،،،ْن َمظِنَّ،،،،َ  لِلَحَس،،،،نِ  - 65

 

،،،،،نَنِ    َجْم،،،،،ُع )أب،،،،،ي َداُوَد( أْي يف السُّ

،،،،،ُه َق،،،،،اَل: َذَك،،،،،ْرُت فِْي،،،،،هِ  - 66   ففنَّ

 

 م،،،،،ا َص،،،،،لَّ أْو َق،،،،،اَرَب أْو َيْحكِْي،،،،،هِ  

 َوَم،،،،ا ب،،،،ِه َوَه،،،،نب َش،،،،ِدْيدب ُقْلُت،،،،هُ  - 67 

 

ْجُت،،،،،،،هُ    َوَحْي،،،،،،،ُ  َلَ َفَص،،،،،،،الِلب َخرَّ

ْل َوَس،،َكْت  - 68   َفَم،،ا بِ،،ِه َوَل،،ْم ُيَص،،حِّ

 

نْ،،،،َدهُ  
ِْ َلْي،،،،ِه   َل،،،،ُه الُحْس،،،،ُن َثَب،،،،ْت  َْ

  َوْهَو ُمتَِّجهْ -و )اْبُن ُرَشْيَد( َقاَل  - 69 

 

نْ،،،َد ُمْخرِِج،،،هْ 
ِْ   َ ،،،حَّ  َق،،،ْد َيْبُل،،،ُ  الصِّ

( إنَّم،،،،،ا - 70   َولإلَم،،،،،اِا )الَيْعُم،،،،،رِيِّ

 

 َق،،ْوُل )أب،،ي َداُوَد( َيْحك،،ي )ُمْس،،ِلما( 

ِحْيِل َل - 71   َحيُ  َيُقْوُل: ُجْمَلُ  الصَّ

 

نْ،،،،،َد )َمالِ،،،،،َك( َوالنُّ،،،،،َبَل ُتوَج،،،،،ُد  
ِْ 

 َفاْحَت،،،اَج أْن ُينْ،،،َ َل يف اإلْس،،،نَادِ  - 72 

 

 إل،،،،،ى )َي ْي،،،،،َد ب،،،،،ِن أب،،،،،ي زَي،،،،،اِد( 

،،،ْبِ   - 73   َوَنْح،،،ِوِه، وإْن َيُك،،،ْن ُذو السَّ

 

،،،،ْدِث   ٍَ بِاْس،،،،ِم الصِّ  َق،،،،ْد َفاَت،،،،ُه، أْدَر

لى كَِت،اِب )ُمْس،ِلِم( - 74  َْ  َهَلَّ َقضى 

 

َلْي،،،،،،  َْ مِ بَِم،،،،،،ا َقَض،،،،،،ى   ِه بِ،،،،،،التََّحكُّ

َم الَمْص،ابَحا - 75   َو )الَبَغِوْي( إْذ َقسَّ

 

،،،َحاِح والِحَس،،،اِن َجانِح،،،ا   إل،،،ى الصِّ

،،نَنْ  - 76   أنَّ الِحَس،،اَن َم،،ا َرُوْوُه يف السُّ

 

َلي،،،،،ِه إْذ بَِه،،،،،ا َغْي،،،،،ُر الَحَس،،،،،نْ   َْ  َردَّ 

  

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل:

ييت   ؒ  فصييدِّ ب ييد لن فييرغ ايم   كييالم ع ييب ت ريييف ايحييديت ايحسيين عدييد جمييا مميين ايب ميين اي  

 اي  ماءع ومن ايكالم ع ب حجيت ع ولن ايحسن يدقسم إيب قسمين:

   حسن يذات ع وحسن ينيره.

 وتك م ع ب مسأية انتقاء ايحديت ايحسن يذات ع إيب ايحديت ايصحي  ينيره.

ا قيد عرفديا لن  يذا ايديوع د  ك  تك م  هدا ع ب ق ية مهمةع كأهنا جواب دؤاا يسأي  ايسائل فيقوا: إذا  

ي و كذا وكيذاع فيأين ن   سيان  د  ج  سيانع ليين نقيف ع يهياع يف ل  ايكتيب نجيد األحادييت ايح  األحادييت ايح 

 بك رة؟

 ع فيقوا:ؒ فبجي ايداظم 

 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
159 

َ َ ذذذذذذذذذ م  - 65 ذذذذذذذذذْ  َمظم  ذذذذذذذذذ    َم   َذذذذذذذذذ َلْ َ مم
 

 ََجْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ِِّن َ    َ   ِّْ        ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  م  

يإلميام ايحيافظ لبيي  «ايسيدن»مظدة من مظان ايحديت ايحسين  يو كتياب فذكر يدا لن ل م كتاب ي د  

 ودب ين. ب ددة مائتين وخم   ايبع ايمتوف     ت  ؒ ايسجستاين  تد يمان بن األش  داود

ف كتاب ايسدنع وقصد بتصديف  جما لحاديت األحكامع ايتي يحتاج إييها ايفقيي ع فهيو لجيل  فإن  صد  

 ألحكام.ايمصدفا  ايمتقدمة يف لحاديت ا

وقصد هبذا ايكتاب كما دبق لحادييت األحكيامع ف ي  ي ييرج لحادييت ايف يائل وايتفسيير وايز يدع 

 «ديدد »فإن  لخرج بب ض  ذه األنواع لخرج يها مصدفا  مفردةع فإن  لفرد كتاب ايز يد بكتياب يف خيارج 

 ولفرد كتب ا لخرى.

ا من ايفقهاء ي دون كتاب يا مين ديدن لبيي فإن  قصد لحاديت األحكامع بل إن جم    «ايسدن»لما يف كتاب  

ه اينزايي لن  لحيد ايكتيب ايتيي يكتفيي هبيا ايم  من كتب ايس   كتاب   ل م   داود مكين جتهيدع لني  ي  دنع حتب عد 

 ي مجتهد لن يكتفي من لحاديت األحكام بكتاب ايسدن.

ت ايصييحيحة رايييب األحاديييلن  ؒ م م دييا يف كييالم ي دييوو  وإال كمييا تقييد  ابيين ....  ييذا رل  

 كانت لحاديت لحكامع لم لحاديت ايف ائل. موجودة يف ايكتب اييمسةع دواء  

يا ميا بكتياب  :ع وييو قييل«داودددن لبي »لن  ال ي كتفب بكتاب  :فنأخذ من هذا لني  يمكين االكتفياء نوع 

 يكان لوجب. «ددن ايبيهقي ايكرى»

تقيدمينع اييذين تصيدوا األئمية ايكبيار ايم  يف كون  لحد  داودما ما تقدم فإن كتاب ددن لبي  :ْلى كلَ 

كتياب  اظم  يو ل يم  عظيمية عديد ل يل اي  يمع وكميا ذكير ايد ي بجما لحادييت األحكيامع فيإن يكتابي  مدزيية  

سان عددنا توجد فيي   كتاب   ل م   احع فإن  ح  فإذا كان ايصحيحان ل م كتابين يألحاديت ايصِّ ع يألحاديت ايح 

سيان  يو كتياب ا ي و يو إميام   عت يايب ؒ ايسجسيتاين  داوديحيافظ اإلميام لبيي األحاديت ايح  ةع د  يف ايس 

ييف ايحيديتع وإمييام يف ايف   وإميام   ييا عدييدة عظيميةع حتييب إني  يميا حييدثت واق ية ايييزِّ ق    يف ن   ع فجميا ع وم 

مدتصف تقريب يا ايقيرن اي اييت ايهجير ع وخربيت ايبصيرة يميا اديرتج ها ايي يفية اي باديي لراد لن ت يود 

 رون.قستم  وايداس  مع ووجود ايداس فيهاع ة إيب ما كانت ع ي  من وجود مجاي  اي   ايبصر

يبصييرة ييدشيير ايحييديت  ديياكع ويفييد ايديياس إييهيياع وت ييود إيييب يدتقييل إايسجسييتاين لن  داودفييأمر لبييا  

 عظيم. ابقة ب د لن وقا ع يها دمار  صورهتا ايس  
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اع ولحييا إن   ي  اي صرع حيت  يف ذ ؒ  داوداإلمام لبي  دا ع ب مدزية  فهذا يدي   ا ك ير    لحيا اهلل ب  ع م 

 دة وايفق .عظيمة من ناحية ايس   ب  لمة  

 اي راقي: ظ  اف  يقوا ايح  

َ َ ذذذذذذذذذ م  - 65 ذذذذذذذذذْ  َمظم  ذذذذذذذذذ    َم   َذذذذذذذذذ َلْ َ مم
 

 ََجْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ِِّن َ    َ   ِّْ        ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  م  

يف األحكيامع يف بييان  ♀األحادييت ايتيي ت يروى عين ايدبيي  (الس،نني)كما تقدم ايمقصود ب 

كيفية ايلهارة وايصالة وايزكاة وايح  وايصيامع ولحكام ايجهاد وايبيوع وايدكاحع إيب آخير لبيواب ايفقي  

 ايمشهورة ايم روفة.

 ؟يعد من أهم مظان الحدي  الحسن داودلماذا كتاب أبو 

ايكتياب اييذ  ي ظين و يي ايمفيرد: ل   (ةمظد ي)لو  (مظيان): قبل لن نيدخل يف  يذاع م ديب ك مية أوًَل 

لو ايمكان ايذ  ي ظن وجود ايشييء ع ة ايشيء لو ايكتاب لو ايمصدروجود ايشيء في  بك رةع ي دون بايمظد  

 ةع وجم ها ع ب مظان.في  بك رةع  ذا م دب مظد  

عديده رديايةع لردي ها إييب ل يل مكية يف وصيف ديدد ع ويف  يذه  ؒ  داود: لن لبيا السبب يف ذلك

قاربي ع شيبه  وي  ها لنواع األحاديت ايتي يذكر ا يف كتاب ع فإن  قاا: ذكر  في  ايصحي  وميا ي  داية بي ن فيايرِّ 

 وما كان في  و ن شديد بيدت .

وما ك،ان في،ه وه،ن ع )حي ع وما يشبه  ويقارب  يف ايصحةايحديت ايص «ايسدن»  ذكر يف كتب  ن  إ :يقوا

 شاذع فإن  يبيد ع يحكم ع ي ع ال يسكت عد .لو  افإذا كان ايحديت شديد اي  ف مدكر   (شديد بينته

وم،ا ل،م أذك،ر في،ه ش،يًئا »من قوي :  ؒ فأخذ ابن ايصالح  «وما لم أذكر فيه شيًئا فهو صالل»قاا: 

اداودلن األحاديت ايتي يسكت عدها لبو  «:فهو صالل ،ها إذا يم تكن يف فإن   ؛ع وال يبيِّن فيها نقد   نيْ َح يْ حِ الصَّ

 د ا.س  ايحديت يكون ح   فإن   عت ايصحةلو ايكتب ايتي ايتزم

،،ع وييسييت يف داوداألحاديييت ايتييي دييكت عدهييا لبييو : نإذ ع لو يف ايكتييب ايتييي اشييرتطت نيْ َح يْ حِ الصَّ

سان. :يقوا ؒ ايصحةع فإن ابن ايصالح   إن  ذه األحاديت تكون لحاديت ح 

،ت يف إذا وجدنا  يذه األحادييت ييسي :تع ويقواك  س  يف رايب كتاب  ي   ؒ  داودولبو  ع نيْ َح يْ حِ الصَّ

 فإندا نحكم بحسدها.
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يا يهيذا ايكيالم: ،ُه َق،اَل: َذَك،ْرُت فِْي،هِ ) قاا ايحافظ اي راقي نظم  م،ا َص،لَّ أْو ) ل  يف كتياب ايسيدن.ع (ففنَّ

ييا قيياا: ذكيير  فييي  ايصييحي  ومييا ي   :دييا   ق  ع (َق،،اَرَب أْو َيْحكِْي،،هِ  شييبه  ويقاربيي ع ايصييحي   ومييا كييان م تحق 

 بايصحي .

ع شيديد   ولما األحاديت ايتي تكون لو يكيون فيهيا و ين شيديدع ل  ضي ف  ع (ا بِه َوَهنب َشِدْيدب ُقْلُتهُ َومَ )

 فإن  يبيِّن ض فها.

يد  ع يهيا لن  يذا ايحيديت م   :ع ويقيوا مي ال  وأما سبب إيراده لهذه األحادي،  الض،عيف  ج،ًدا ْن،ده رع ك 

ي بي  ب  يهمع و يو حيديت شيديد   يحيت   بييِّن لن يف ايبياب حيدي  ا رييد ي  ايسبب يف ذي : لني  ي    فع فيال اي  

 بيِّن ض ف  ويورده يف ذي  ايباب ايذ  يشم  .يسكت عد ع بل ي  

ْجُتهُ ): ؒ ؒؒقوي    (َوَحْيُ  َلَ َفَصالِلب َخرَّ

  شديدع فإن  كما قاا: وميا ديكت عدي  فهيو صياي ع وصياي  خرجتي ع وحيت ال يكون ايحديت و د  

 قاا:

ْل َوَس،،َكْت َفَم،،ا بِ،،ِه َوَل،، - 68  ْم ُيَص،،حِّ

 

نْ،،،،َدُه َل،،،،ُه الُحْس،،،،ُن َثَب،،،،ْت  
ِْ َلْي،،،،ِه  َْ 

فهييو ايييذ  قييرر  ييذه ايمسييأيةع قييرر لن  ؒ اي ييمير ي ييود إيييب ي ييود إيييب ابيين ايصييالح  (ْن،،ده) 

سان.نيْ َح يْ حِ الصَّ وييست يف  «ددد »يف  داوداألحاديت ايتي يسكت عدها لبو   ع فإهنا لحاديت ح 

 .ؒ  كذا يقوا ابن ايصالح 

م ا يف ق ية لن ايمتيأخرين ييي  يهيم حيق ايتصيحي ع فيإذا كيان ييي   ما مر   :من لدباب كالم   ذاو

سان؟  يهم حق ايتصحي  وايتحسينع فيكيف ي رفون األحاديت ايصحاح وايح 

ع إال إذا كييان ايحييديت يف داوديأخييذوهنا ميين مصييادر اع فميين مصييادر األحاديييت ايسييان كتيياب لبييي 

،وييي  يف  ايصحيحينع فإذا دكت عدي ع فيإن ايحيديت يكيون حسيد ا عديدهع  كيذا يقيوا ابين ع نيْ َح يْ حِ الصَّ

 .ؒ ايصالح 

يا ع يب اجتهياد د  ي   م  ظ  يكن ل ل اي  م يهم نظر يف  ذا ايكالمع ون   ا ايحافظ اي راقي ب ض لقوايهم ت  يق 

 الح  ذا.ابن ايص  
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ميد بين عمير بين رشييد ايسيبتيع  يذا ايحيافظ مح    بوا ابن ايصالح يف كالم يفمن ل ل اي  م ايذين ت ق  

ايمتوىف ددة إحدى وعشرين ودب مائةع يقوا ايحافظ اي راقيع و ذا من ايزيادا  ع ب ابن ايصالح؛ ألن 

شيد ب د ابن ايصالح.  ابن ر 

 و)اْب،،ُن ُرَش،،ْيَد( َق،،اَل َوْه،،َو ُمتَِّج،،هْ  -69

 

 

 

نْ،،،َد ُمْخرِِج،،،هْ 
ِْ   َ ،،،حَّ  َق،،،ْد َيْبُل،،،ُ  الصِّ

شيد ايسبتي ي  قوا م   يقوا: إن ايحافظ ابن    ع متج  ل  قو  ووجي ع  ذا م دب متج .ج  ت  ر 

شيد:  قيد  داودل  لن  ذه األحاديت ايتي دكت عدها لبيوا ع (قد يبل  الصح  ْند مخرجه)يقوا ابن ر 

يداودتكون صحيحة عدد لبي  شييد واضي  كيالم ابين ر   أهنيا حسيدة ونديزا درجتهيا؟بع يهيا  م  ع ف مياذا نحك 

مدها ما  و صحي ع فيإذا حكمديا بحسيدهاع مدهيا ميا  يو  داود ذه األحاديت ايتي دكت عدها لبو ا: إن و  ق  ي  

سانع فإندا نياإ :فإذا ق دا عنفس  داودعدد لبي  صحي  عدده  يذا ايحكيمع فيال ي يزم مين ديكوت   ف  يفيهنا ح 

يعدها لن يكون  ذا ايحديت ح   يؒ د اع حتيب ميا قيوا ابين ايصيالح س  يت   م  : ميا ي  األحادييت يف  ت ي  ن  ك 

ا كل األحاديت ايصحيحةع فقيد يكيون  يذا ايحيديت د     يم يستوعبا كما مر  م   نيْ َح يْ حِ الصَّ ع فإن نيْ َح يْ حِ الصَّ 

اع ويي  يف  داودعد  لبو  ت  ك  ايذ  د    إن  حديت حسن. :ا لن نقواد  ي   ع ف ي   نيْ َح يْ حِ الصَّ صحيح 

ديكت  فإن  ذا ايحيديت اييذ ع (َوْهَو ُمتَِّجهْ -اَل قَ ) فهذا ايقوا من ابن رشيد يقوي  ايحافظ اي راقي:

جي ( لخرجي م دب ع )ج ع ايذ  خر  داودل  عدد لبي  (ْند مخرجهع )قد ي   ايصحة داودعد  لبو  ع ل  وخر 

ج  :ع واي  مياء يقوييونمين لخيرج   فاْلا ادم د  ج    ير  رواه باإلددادع فايم   لخيرج ايحيديتع ويقوييون خير 

ن لخرج اي جع وايمقصود ب   دا لبو ايحديتع فم  ير   .ت ايب ؒ - داودحديت يقاا ي  م 

شيد لحد ع ماء ايحيديت ايكبيار يي  شيأن يف ع يوم ايحيديتع ع وابن ر  ؒ  ذا ما يقوي  ابن رشيد 

 .-إن شاء اهلل ت ايب- نيْ َح يْ حِ الصَّ يف موض   عدد ايكالم عن ايحديت ايم د ن يف  م  ه  وديأتيدا ي  ذكر م  

ير  ع    شيد ممنب د ابن ر   ق ع ب ايكالم ابن ايصالح ايحافظ محمد بن محمد بين دييد ايدياس ايي  م 

ر    ايمتوىف ددة دب مائة ولربا وثالثين. -يجوز ايفت  واي م-لو ايي  م 

قدمت  ع ب مصل حا  اإلميام ايرتميذ ع م يف م  تك    «ف  ايشذ  يف شرح جاما ايرتمذ ايد  »ي  كتاب  

ق  .داودحاديت ايتي دكت عدها لبو إيب ايكالم ع ب األ وتلر 

 .فايي مر  و و ابن ديد ايداس
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   يقوا ايحافظ اي راقي: 

( إنَّم،،،،،ا - 70  َولإلَم،،،،،اِا )الَيْعُم،،،،،رِيِّ

 

 َق،،ْوُل )أب،،ي َداُوَد( َيْحك،،ي )ُمْس،،ِلما( 

ِحْيِل َل - 71   َحيُ  َيُقْوُل: ُجْمَلُ  الصَّ

 

نْ،،،،،َد )َمالِ،،،،،َك( َوالنُّ،،،،،َبَل 
ِْ  ُتوَج،،،،،ُد 

 اْحَت،،،اَج أْن ُينْ،،،َ َل يف اإلْس،،،نَادِ فَ  - 72 

 

 إل،،،،،ى )َي ْي،،،،،َد ب،،،،،ِن أب،،،،،ي زَي،،،،،اِد( 

،،،ْبِ   - 73   َوَنْح،،،ِوِه، وإْن َيُك،،،ْن ُذو السَّ

 

،،،،ْدِث   ٍَ بِاْس،،،،ِم الصِّ  َق،،،،ْد َفاَت،،،،ُه، أْدَر

 إيب آخره. 

يريد لن يقيوا ايحيافظ اي راقيي: إن ايحيافظ ابين دييد ايد يي   ير  اس ايي م  ه ب ابين ايصيالح يف  يذ  يت ق 

،دع وييسيت يف األحاديت ايتي دكت عدها لبو داو يقوا: إنايمسأيةع ابن ايصالح  فإهنيا تكيون  نيْ َح يْ حِ الصَّ

 حسدة.

 لن ابن رشيد ت قب ع وقاا: قد يكون مدها ما  و صحي .مر  بدا 

ا يف  مر  فت قب  مين وجي  آخيرع قياا: إن اإلميام م  لما ايي   ذكير لن األحادييت  «مقدمية صيحيح »سي م 

قيد توجيد األحادييت ايصيحيحة عديد فيحة ال توجد عدد اإلميام مايي  وايسيفيانين ونحيو م فقيطع ايصح

 رير م.

ييواةع و ييو ل ييل ايح  فاإلمييام مسيي م ذكيير ثييالث طبقييا  ميين طبقييا  اييير   ظ واإلتقييان كاإلمييام ماييي  ف 

 اد بن زيد ونحو م.وحم   عوايسفيانين

 زياد ونحو ما. وايلبقة اي انية طبقة محمد بن إدحاقع ويزيد بن لبي

 ايمرتوكين وايه كب.وايلبقة اي اي ة طبقة 

 فإن  ال ييرج يها. ؛لما ايلبقة اي اي ة األخيرة 

 فإن  يستوعب لحادي ها. ؛ولما ايلبقة األويب

 فإن  قد ييرج يها ب ض األحاديت. ؛ولما ايلبقة ايودلة

يف ديكوت  ع يب كيالم اإلميام  داودفيقوا ايحافظ بن دييد ايدياس ايي مير ع ييم  ال نحميل كيالم لبيي 

شيبههاع و يذا اييذ  ديكت عدي   يو مين قارهبيا وميا ي  يرج األحاديت ايصحيحة وما ي  إن  ي   :قوافد مس م؟

األحاديييت ايصييحيحة ايتييي ذكيير اإلمييام مسيي م لن األحاديييت ايصييحيحة ال ي ييزم لن توجييد عدييد ماييي  

 انينع بل قد توجد عدد رير م كابن إدحاق ونحوه.ي  ف  وايس  
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ع ب لن  ي دي ايلبقة اي انية عديد  ع محموا  «ْنه فهو صالل وما سكتُّ »يف قوي :  داودون كالم لبي فيك

هم ييم يب نيوا يف ايحفيظ واإلتقيان ميا ب ني  اإلميام اإلمام مس مع و م رواة عدد م لحاديت صيحيحةع يكيد  

 ماي  وايسفيانان.

ا ابن ديد ايد   مسي مع فيكيون ميا صحي  اإلميام إيب مرتبة  اوددريد لن يرفا ددن لبي   ي  ر  اس ايي م  فإذ 

ف يذي   عايصيحة م يل لحادييت اي قيا  اي يابلين ايمتقديين ت    ييسيصيحي ع يكد ي عد   و حديت   دكت  

ا يهذا ايكالم ايذ  شرحت  قبل ق يل:  يقوا ايحافظ اي راقي نظم 

ذذذذذذذذذذذذذذذ  - 70 ذذذذذذذذذذذذذذذ م  م  إ    َ  إلَمذذذذذذذذذذذذذذذ  م ِ  ََذْو  
 

َم    َذذذذذذذذذذذذْول  ِِّن َ    َ   َ ْاذذذذذذذذذذذ  ِ   م ْ ذذذذذذذذذذذ
عد  فهو صاي ع يحكي تقسيم اإلمام مس م يألحاديت ايصحيحةع ولهنا  : وما دكت  داودإن قوا لبي  

 نوعان:

 تقدون.اظ ايم  ف  صحي  يروي  ايح   نوع  

  و صحي ع يكد  دون رواية ايحفاظ ايمتقدين. ونوع  

يي د فقييط عدييد ماييي  األحاديييت ايصييحيحة ال توجييي دييي حي ع فييإن اإلمييام مسيي م يقييوا: جم يية ايص 

 م ل ايسفيانينع وحماد بن زيد ونحو ما. ءع ايدبالءبالوايد  

ِم َ - 71 َْ ْ َج ََْذذذ     ي ذذذ م  َ َذذذ    َذ  ذذذْول 
 

ْ ذذذذذذذذذذذذذذَ  َِم  مذذذذذذذذذذذذذذ    َ    ذ ذذذذذذذذذذذذذذَدا   ت وَجذذذذذذذذذذذذذذ   ْسم
  ذا يزيد بن لبي زياد ايهاشميع ض يف تني ر حفظ . 

 فيقوا:كابن إدحاقع وعلاء بن ايسائل ونحو ماع  (َوَنْحِوهِ )

ْبِ  ) ا وايسفيانينع قد فات  مدزية ل ل ايحفظ واإلتقان.ي دي  (وإْن َيُكْن ُذو السَّ  اإلمام مايك 

 ايحديت ايصحي . رتبة  م   فإن  لدرك بادم ايصدقع لدرك يكون  صدوق ا مؤتمد اع لدرك   

 فيقوا ايي مر :

ذذذ  َْسَذذذ   متَذذذ  م ِم ْ ذذذَم م  - 74  َ ذذذا   َِ
 

َََْذذذذذذذذذذذذذذذذذهم   ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َْس َِ َذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َ   ابم ذذذذذذذذذذذذذذذذذت َ ا  م  ِبم
ا ع ب اإلم ال    بأني   داودا حكيم ع يب ديكو  لبيي ميام مس م بأن في  ايحيديت ايحسينع ك حكم لي  

ا من ايتحكم. سانع وعد   ذا نوع 
 يسكت ع ب األحاديت ايح 
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ع ب ايحافظ ابن ايصالحع  ذا  اظف  اس ايي مر  ع ب ايحافظ اي راقيع يكن ايح  ابن ديد ايد   فهذا رد   

 من ديد ايداس ايي مر  ع ب ايحافظ ابن ايصالح رحم اهلل ايجميا.رد 

 :اسع وقيايواع وايحافظ ابن حجر يم يرت وا كيالم ابين دييد ايد ي   اظ كايحافظ اي راقي نفس  ف  يكن ايح  

يد  ع   يم يحكم ع يب األحادييت ايتيي ديكت      الح ي  وج  يف كون  إن ابن ايص   وذيي  ع ةيف ايصيح   داودا لبيو ه 

ة يالحتجيياج تشييمل: ايحييديت   لنيي  حمييل ك ميية صيياي  ع ييب ايصييالحية يالحتجيياجع وايصييالحي  ايوجيي

 ايصحي ع وتشمل ايحديت ايحسن.

لن  :نياع و ييييم يصيرح بايصيحة فيأن نقتصير ع يب ايمكتبية اييد   داود افاالحتيا  يقت ي ما دام لن لب

 :بيأن يقيوا ؒ ابن ايصالح بايحسنع فهذا ايذ  ليجأ  نحكم ع ب ايحديت ايذ  دكت عد  لبي داود

 «عدي  فهيو صياي  ميا ديكت  »: داودألن قيوا لبيي  عد حسينع مين بياب االحتييا ما دكت عد  لبو داو بأن  

يي كمييا حم يي  ب ييض ل ييل اي  ييم ع ييب ايصييالحية يالحتجيياجع وايييذ  يصيي   يالحتجيياج إنمييا  ييو     نحم  

ن  ايصحي   س   .ايح 

ي داودف يي  عديدنا تصيري  مين لبيي  ت اييذ  ديكت عدي  صيحي ع فاالحتيييا  لال ي  د  مين لن  يذا ايح 

 ع فهذا ايذ  ليجأ ابن ايصالح إيب  ذاع  ذا كالم ايحافظ اي راقي.   بحسد  نصحح ع وإنما نحكم 

ير  ايحافظ ابن حجر ي   لنيواع األحادييت ايتيي  :د يقيوات عدي  لبيو داوك  ى لن األمر لشد من  يذاع ميا د 

 لنواع: داوددكت عدها لبو 

 .نيْ َح يْ حِ لصَّ افمدها ما  و يف 

 ومدها ما  و صحي ع يي  بايصحيحين.

 .نس  بأحد م ديي ايح   نَس َح ومدها ما  و 

 ومدها ما  و ض يفع بسبب انقلاع لو إهبامع لو وجود راو  ض يف.

 .داودفهذه األنوا  كلها موجودا يف سنن أبي  

ا بمجيرد ه  يتي ن ر  ونتبين ض ف    ما األنواع اع ت ار  نَس َح د فهو إن ما دكت عد  لبو داو :اد     فإذا ق   

او  مين ايصيحابة حتيب  راو  مبهم عن شيي ع ويي   ذا ايير  ا إدداد في  م ال  د  ايدظر يف إدداد اع فإذا روى ي  

وإذا وجيدنا يف ع ايميبهمي يين ذيي  ضي يف يميا فيي  مين ايجهايية  فهذا إدداد  ك هم عدواع نقوا ايصحابة 

ا  ا من تحسين ايحديت.فإن ذي  يمد عاإلدداد راوي ا ض يف 
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ا من لحاديت ددن لبي   لحاديت فيها انقلاعع ولحاديت يوجيد فيهيا  داودفيوجد يف لحاديت ك يرة جد 

ع ولحاديت صيحيحة نيْ َح يْ حِ الصَّ اءع كما يوجد لحاديت صحيحة يف ف     ض   إهبامع ولحاديت يوجد فيها رواة  

سان.  يف خارجهما ولحاديت ح 

 ق لن ما دكت عدي  لبيو داود ل  ود يشمل  ذه األنواع ك ها فال يمكن لن ن  فإذا كان ما دكت عد  لبو دا

 فهو حسن.

ألني   عنَس،َح فهيو  داوديف ايقيوا بيأن كيل ميا ديكت عدي  لبيو  ؒ ع يب ابين ايصيالح  ب  فهذا ت ق   

اع ونحيين نقييوا  :يسييكت ع ييب ايصييحي  وايحسيينع وع ييب اي يي يفع وربمييا كييان مييا دييكت عديي  ضيي يف 

د   .باالحتجاج ب  ونحسِّ

َيَتَبيََّن َأنَّ َجِميَع َم،ا َس،َكَت »يقوا:  «تك  ايد  »بدصها يف كتاب  ؒ بن حجر انقرل يكم عبارة ايحافظ 

َلى َأْقَساا:  َْ ْص ََِلِحي، َبْل ُهَو 
ِ
َلْيِه َأُبو داود ََل َيُكون ِمن َقبِيِل اْلَحَسن اَل َْ 

حَّ  َلى َشْرِا الصِّ َْ ِحيَحْين َأْو   . ِمنُْه َما ُهَو الصَّ

 َوِمنُْه َما ُهَو ِمْن َقبِيل اْلَحَسن لَِذاتِه. 

َتَضَد  ْْ  .  «َوَهَذا اْلِقْسَمان َكثِيرب فِي كَِتابِِه جًدا ،َوِمنُْه َما ُهَو ِمْن َقبِيل اْلَحَسِن إَذا ا

وا  :  ن  ي ق 
ي ك  ا ع و  يه 

اا  ف  ك  ت  ال  إش  ي م   
ت  ام  اي   األ  ق س 

ه  ذ  و  ض  »   ا    د    م 
م  يم    يفو  ين  ي   م 

ية  اي  و  ين  ر 
د ي   م 

ك  ع ي 

د  رايب اترك  ي جما ع   ب  ام  ع   األ  ق س 
ه  ذ  ل     ك  اع و  اج ب ه  ج 

ت  ح 
 
ه ت ص     ي ال ا يسيكت لبيو . «د  ع يب ميا  يو  داودفإذ 

 ض يف.

 يف ايدظم. -إن شاء اهلل-ق ية احتجاج  باي  يف دتأتيدا 

،واب »بين حجير: اثم يقيوا ايحيافظ  ُّْ فالصَّ ،ه يح،ت د س،كوتِِه لَِم،ا َوَص،ْفنَا َأنَّ َل،ى مج،رَّ َْ تَِم،اِد  ْْ
ِ
،َدِا اَل َْ

َل،،ى ُمج،،رد ُس،،ُكوُته ََل  َْ نْ،،ُه، َواْلُمْعَتَم،،د  َْ َل،،ى اْلِقَي،،اِس َأْن َثَب،،َت َذلِ،،َك  َْ ُمَها  ،،ِعيَف ، وُيق،،دِّ َي،،َرى بِاأْلََحاِدي،،  الضَّ

ْحتَِجاج بَِذلَِك، َفَكْي  ُيقلده فِيه
ِ
 .«اَل

ا اي يسكت ع يب لحادييت ضي يفةع ومين مذ بي  دييأتيدا ايكيالم ع يب  يذه  ؒ د حافظ لبو داوفإذ 

عدي  ميا دام اي ي ف ييي   إييي  مين اييرل ع فهيو يسيكت   ايحيديت اي ي يف لحيب   ايق ية إن شاء اهللع لن  

ا  ب.ب  قوا ع ي  إيراد وفي  ت ق   د فهو محت   لن كل ما دكت عد  لبو داو :ف ذي  ايقوا عشديد 
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يايد  »ايحافظ يف كتاب  شيري   ا ع يب  يذه ايق يي     لن مين لك ير اي    «ت  ك  يف  ؒ ة ايديوو  مياء اعتمياد 

ا  ذا حديت ديكت عدي  لبيو داود فهيو صياي  لو م  ك   ع يكين  يذا ايكيالم ع يي     ب ي حيت   تب ع .فإن  يقوا ك ير 

 ايت قب ايماضي.

 .صيلفيها تفاوإال م كم يف  ذه ايق ية  اطيل ك ير  لن ل   ما لرد   

بحسيب ع فيإذا كيان  عين األحادييت ي دظير يف كيل حيديت   ؒ  داودلن دكو  لبي  :لكن الخَلص 

ا يف  ج   عرفدا صحت  لو لحد ما. نيْ َح يْ حِ الصَّ مير 

ييا فيهميا لو صيحح  ب ييض ل يل اي  ييمع لو اديتل دا نحين بأنفسييدا ايوصيوا إيييب  ج  وإذا ييم يكين مير 

كم ع ي  بحسب ذي .  صحت  ح 

ا في  راو  ض يفع لو في  انقلاع لو إهبامع لو نحو ذيي ع فإني  ال ي حكيم بأن يولما إذا كان ض     صياي    يف 

 بما ي يق بحاي .ع ي  د ع ي ع بل ي حكم سكو  لبي داوييالحتجاج 

يا ن   يقلية م  ولشار ايحافظ ابين حجير إييب لي   ديكت عين  داودبيا للن  نحين     ربميا نظين  ةع و يي لن يهم 

 ديياك رواييية  ألن لبييا داود كتياب ايسييدن يي  ييي  روايييا  عدييدة: عيسييكت ييم ؒ  داودايحيديتع ولبييو 

واييا  اي ؤيؤ ع ورواية ابن دادة وروايةع ابن األعرابيع ورواية ابين اي بيدع  يذه لربيا رواييا ع فهيذه اير  

م عين ايحيديت ونقيده يف لحيد ايرواييا ع وييم ي دقيل يف ايروايية ع فربميا تك  يداودتيت ف يف نقل كالم لبي 

 ألخرى.ا

ذيي  حياا ن عن  ذا ايحيديتع وايواقيا لني  ييم يسيكتع وإنميا بيي   لن لبا داود قد دكت   ونحن نظن   

 .«وما كان فيه وهن شديد بينته»فيدخل يف قوي : ع ايحديت

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

َم الَمْص،ابَحا - 75  َو )الَبَغِوْي( إْذ َقسَّ

 

،،،َحاِح والِحَس،،،اِن َجانِح،،،ا   إل،،،ى الصِّ

،،نَنْ  - 76   أنَّ الِحَس،،اَن َم،،ا َرُوْوُه يف السُّ

 

َلي،،،،،ِه إْذ بَِه،،،،،ا َغْي،،،،،ُر الَحَس،،،،،نْ   َْ  َردَّ 

ع ؒ ي بنيو   «ةمصيابي  ايسيد»من ايكتب ايتي ورد  فيها اصلالح ايحسين كتياب ايمصيابي ع  

يا كتياب  ةايبنو  صاحب ايمصابي  تويف ددة خمسمائة ودت  «ايتفسيير يف م يايم ايتدزييل»عشيرع ويي  لي  

 .«دةايس  »وي  شرح 
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وكيان اي  مياء  «ايمصابي »ي  كتب عظيمة يف ايسدة م ترةع وي تدي هبا ل ل اي  مع من لشهر ا كتاب  

ا ي تدون ب  ويحفظون   ألحاديت األحكام وايف ائل. ألن  جاما   ؛قديم 

ا ي ع و يو: لن ي ت قدمذكر ايبنو  يف م   «ايمصابي »فكتاب  ،   إذا كيان ايحيديت يفاصلالح   نيْ َح يْ حِ الصَّ

 .الصحاحمن ي  من ايصحاحع يج    تحت عدوان  دون لو يف لحد ماع فإن  ي  

سيانع لو فإن   «ددن ايد سائي»ع «جاما ايرتمذ »و «داودددن لبي »وإذا كان ايحديت يف  ي دون يي  ايح 

سان سان.ع من ايح  ا عد  مصل حانع مصل   ايصحاحع ومصل   ايح   فإذ 

جهيا صياحبا ايصيحي   :أما مص لل الصحاح فيال إشيكاا فيي  ألني  ي دوني  ع يب األحادييت ايتيي خر 

 اتفقا ع يهاع لو انفرد لحد ما دون اآلخرع فهذا ال إشكاا في . اإلمام ايبيار ع واإلمام مس مع دواء  

جة يف ايسيدن بقويي :     يكن اإلشكاا يف عدوان   ع فهيذا ادتشيك   ل يل «م،ن الحس،ان»يألحاديت ايمير 

فيي   داودبين حجير لن كتياب ديدن لبيو ام قبل ق يل يف تفصييل ايحيافظ لن  كما تقد   :ووجه اإلشكالع اي  م

سيانع قيد يكيون  يذا  لحاديت صيحيحةع وفيي  لحادييت حسيدةع وفيي  لحادييت ضي يفةع فيإذا قياا مين ايح 

ج  ايد سيائي قيد يكيون حيدي  ا صيحيح   ج  لبو داودع لو خرج  ايرتمذ ع لو خر  اع فكييف ايحديت ايذ  خر 

دن فيها لحاديت صحيحةع وفيها لحادييت حسيدةع فيإذا عديون ع ما دام لن ايس  «من الحسان»ي دون ي  بقوا: 

سان ل   سان األحاديت ايصحاح. ل  خ  د  ألحادي ها بقوا: من ايح   يف ايح 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

َم الَمْص،ابَحا - 75  َو )الَبَغِوْي( إْذ َقسَّ

 

،،،َحاِح والِحَس،،،   اِن َجانِح،،،اإل،،،ى الصِّ

  كاصلالح ي  يميل إيي .ا: ل  مائال  ح  ان  ج   

،،نَنْ  - 76  أنَّ الِحَس،،اَن َم،،ا َرُوْوُه يف السُّ

 

َلي،،،،،ِه إْذ بَِه،،،،،ا َغْي،،،،،ُر الَحَس،،،،،نْ   َْ  َردَّ 

عديون هبيذا اي ديوان ع يب  بميار  وحاديت صحيحةع وفي  لحادييت حسيدةع في  ل «دددن لبي داو»كتاب  

 شكاا.صحي ع فهذا وج  اإل حديت  

ييب ييض ايح   يي   اظ واي   ف  يي وا  ييذا بييأن  اء رد  م  ى اي مييل لو مييا جييرى ع ييي  ايبنييو  يف  ييذا إنمييا  ييو ر  مييا ج 

يف مقدمية كتابي  ع يب لن  يذا  ع فهيو نيو  ه،اح  يف اَلص، َلحَل مُ  :واي  مياء يقوييونع خاص ب  اصلالح  

ع ب يد لن نقيل كيالم ؒ  بين حجيرا دا كيالم ايحيافظ ع خاص ب ع واالصلالح ال مشاحة في  اصلالح  
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وأْن،ي بالِحس،ان م،ا ، وأْني بالص،حاح م،ا أخرج،ه اله،يخان»يقوا ايبنو  يف مقدمة ايمصابي :  عايبنو 

أو غريب أشرت إليه، وأْرضت ْما ك،ان منك،ًرا  وما كان من ضعيَ   ،أورده الترمذي وغيرهما من األئم 

ا ًْ  .«أو موضو

ا األحاديت ايموجودة يف كتاب    م:ثالثة لقساإذ 

 لحاديت لخرجها ايشييانع فهذا يصفها بايصحاح. -1

سان. -2  ولحاديت لخرجها لبو داود وايرتمذ  ونحو ما من األئمةع فهذه يصفها بايح 

سان وإنما يبين لحوايها. -3  و داك لحاديت ض يفة ورريبةع فهذه ال يصفها ال بايصحاح وال بايح 

سيان ميا فاإلشكاا لن  ي   ج يف األحاديت ايح  اع در  م لن  يذا ميا تقيد   :والج،واب ْ،ن ذل،ككيان صيحيح 

لني  ييي  بصيحي ع لو ييي   (الحس،ان)اصلالح ي  خاص ب ع فال تفهم لن كل حديت لورده تحت عدوان 

األمير يكيون  يو يف واقيا هع وع وإما لن  ذا اجتهيادذ وال    ربما يسكت عد  و و ض يفع إما ألن   عب  يف

اع ما لن  عدون ي  باي حسان.  ض يف 

 يف كتاب ايسدن. ؒ بايبنو   خاص   لن  ذا اصلالح   :فالجواب ْن هذا

 .األبيا  ايقادمةع ي  دا نكم ها يف ايدرس ايقادم إن شاء اهلل

 نكتفي هبذا ولخذنا جم ة جيدة.

ة حيدما تك مدا ع ب ت ريف ايحيديت هم  رين ب ض إخوانكمع مسأية م  يف ايدرس ايماضي يف مسأية ذك  

بإديداد متصيلع     ضيبل   خيف   ا إن ايحديت ايحسن يذات   و ايحديت ايذ  يروي  عيدا  د     ع وق  الحسن لذاته

ا وال م    . ال  وال يكون شاذ 

ن  يو ميا س  يف قوي : إن ايحديت ايح   ؒ ب ع ب ابن ايجوز   قِّ و و إذا كان قد ت   :فهنا يرد سؤال

  ذا اي  ف ايقريب ايمحتمل. قدارتملع ت  قب ب دم االن با ع عدم ان با  م  ح  م   قريب   في  ض ف  

 خفة اي بط  ذه ما مقدار ا وكيف ن رفها؟ أيًضا :قد يقول قائل

  :فالجواب ْن هذا
 
ةع ال ييفب ع يديا لن  دياك عبيارا  عديد ا مقدار  ذه اييف  د  ي     ع   لندا حتب وإن خفي

حا  واإلطالقيا  فإذا وجدنا م ل  ذه اي بارا  واالصلال عع ب راو  ايحديت ايحسن ل ل اي  م تدا  

ايحيديتع لو صياي   ع لو حسن  صدوث :ع م ل قويهم   او   و ايراو  ايذ  قد خف ضبل  م لن  ذا اير  ه  ف  ن  

 ا ع لو ودطع لو صدوقع لو يي  ب  بأسع لو ال بأس ب .ايحديت يف ب ض ايمر  
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او   ع ب  فهذه اي بارا  تدا    ايذ  قد خف  ضبل ع و و راو  ايحديت ايحسن.اير 

تقيدمين ال يقوييون يف ألن ايم   عا ع ب راو  ايحديت ايحسند  ها تدي  إذا وجدنا م ل  ذه اي بارا ع فإن  ف

 يذا دا ع يب ايراو  خف  ضبل ع وال يقوييون قيل  ضيبل ع وإنميا يسيت م ون م يل  يذه اي بيارا  ايتيي تيدي  

يتيي وقيا فيهيا  يذا إذا ييم ن يبط ايق يية مين حييت ق ية اي يبط واألخلياء افيع ايراو  ايذ  خف  ضبل 

او    فييإذا جاءتدييا م ييل  ييذه ع ليا لن ن ييبلها باألم  يية ايتييي ميير حتييب نييزا إيييب  ييذه ايمرتبييةع فدسييتاييير 

 االصلالحا  فهي تدا ع ب راو  ايحديت ايحسن.
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َؤال ا بايبنو ؟ :السُّ ا خاص   كيف يكون اصلالح 

ون يف ق ييةع ل يل اي  يم يسي ِّمون ق ييةع مس ِّ ع ي ع نحن م   ألن  نو   ع و اصلالح خاص الَجَواب:

 يو خيايف يف  يذاع يكين ع  ذا االصلالح ايم رو  عد  ل ل اي  يم    و ي لن ايبنو  خايف يف اصلالح  

 ع ي . ر ي  لن  ذا اصلالح ي  خاص ب  نو  ذ  اي   

َؤال ي د ييسيت  ل ل اي  م يذكر لن عبارة لبيي داوب ض  :السُّ امع وإنميا ة هبيذا ايتميبرديايت  إييب ل يل مك 

َساَل »ايذ  يف   إيب آخره. ..شبه  وما ييايف وما ب  من و ن شديد لما قوي  ذكر  ايصحي  وما ي   «الرِّ

َساَل » ذا بايدسبة يهذه اي بارة ن م ايملبوع من  ، ذك،رُت »ال يوجد في  قوي :  «الرِّ ل وم،ا يه،بهه يْ حِ الصَّ

شيير فيهيا  يذا ايسيياق ك ي ع فهيي ت   ؒ د وصوص مسددة مروية من طريق لبي دايكن  داك نع «ويقاربه

َس،اَل »إيب لن  ذا ايسياق موجيود يف ب يض نسيخ  ع وال يوجيد يف ب  يهاع وإال صيحي  لن ردياية لبيي «الرِّ

 ه  وريير   «تياريخ بنيداد»يكن اييليب ايبنداد  يف . ايروايا  ييست فيها  ذه اي بارة ايملبوعة ولك ر داود

ع وفيهيا  يذه ايزييادة: وذكير  ايصيحي  وميا يشيبه  داودديداد عين لبيي من ل يل اي  يم نق يوا اي بيارة باإل

 ويقارب .

 إيب آخر ما تك م. داودفهذا في  إشارة إيب لن  ذه اي بارة موجودة يف ب ض نسخ رداية لبي 

َؤال  أل ل مكة شرح؟ داود ل رداية لبي  :السُّ

دف كتاب يف شرح رداية لبي  الَجَواب: اييواردة يف     ل ل مكةع يكن عبارات  إيب  داودال لعر ؛ ألن  ص 

قون ع يهاع موجودة يف ع وم ايحيديت البين ايصيالحع ويف شيرح   ِّ ردايت  موجودة يف كتب ل ل اي  م وي  

 البن رجبع ما ايت  يق ع ب ت   اي بارة بما ي يق هبا. «شرح اي  ل»ع ويف «فت  ايمنيت»ع و«األيفية»

َؤال  ر  لو رواه ايبيار ؟ ل األف ل قوي  لخرج  ايبيا :السُّ

 كال ما دواءع لخرج  لو رواه كال ما دواء. الَجَواب:

 جيب ع ي .آخر ويم ن سئل عد  فال ن   فهذا دؤاا   ؟لما إذا كان ايسؤاا ما ايفرق بين لخرج  ورواه

َؤال ع «لَخ ْد الَم،»إن لر يب ميادة كتياب ابين ايصيالح مين كتياب ايحياكم  : يل نسيتليا لن نقيوا :السُّ

 ؟«كفاي ال»وكتاب 

 ي    يقصد كتاب ع وم ايحديتع ي ل ايسائل يقصد كتاب ع وم ايحديت. الَجَواب:
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ا مين كتيب اييلييب ايبنيداد ع ومين م رفية ع يوم ايحيديت ان م ايحافظ  بين ايصيالح اديتفاد ك يير 

يي حاكمع وزاد ع يها لو ع ب  ذه ايكتب فوائد ك يرة م   اي  يم ونظيره يف كيالم ل يل  ه  ة اديتدبلها باجتهياد  هم 

 ايمتقدمين.

َؤال ر ؟ :السُّ ر  لو ايي م   ما  و ايشكل ايصحي  ايي م 

 ق دا يجوز ايوجهان. الَجَواب:

َؤال ا ما نسما  ذا ايقوا مين صينار ط بية اي  يمع و يو لن ايشييخ األيبياين  :السُّ  ؒ قد يكون دائم 

 تسا ل يف ايتصحي ع فهل من ك مة يف حق  ذا اإلمام؟م  

ع ماء ايحديت ايجهابذة ايكبيارع اييذين خيدموا  لحد   ؒ ن ايشيخ األيباين  و ال ش  ل الَجَواب:

جتهدين يف  يذا اي  يم اييذين بيذيوا جهيد م وبيذيوا وقيتهمع ع فهو لحد ايم     مع وقاموا ب  حق قيام      ذا اي   

م  ع عاييةع فهذا ال إشكاا في  رادخع ومكانة   ويهم في  قدم  
رع م وي  من ع ماء ايمس مين ي حيرت إنما  و عاي  قيد 

اظر يف  ذا ايحديت ممن ي  ل  يية هع وكان  ذا ايد  ع فإذا اخت ف ما رير  ه  يايف  رير  بقوي ع يكن ربما ي   وي تد  

ن ي   ع خذ بايراج ايرتجي  فيأ  في  من ل ل اي  م. ق  ولما إذا يم يكن ي  ل  ية ايرتجي ع فإن  يأخذ بقوا م 

 ايب.   ت   ؒ -  ذه ك مة ميتصرة مت  قة بايشيخ األيباين

َؤال  ؟داود ل  داك كتاب فصل يف مسأية األحاديت ايتي دكت عدها لبو  :السُّ

عدهيا لبيو   داك رداية دكتوراه ي شيخ محمد بن  اد  ايمدخ ي يف األحادييت ايتيي ديكت   الَجَواب:

ل فيها ايكالمع و ي موجودة يف ك ية ايحديتع وي  ها داود  تلبا. -إن شاء اهلل-ع وفص 

ا؟ :َؤالالسُّ   ما توجي  كالم اإلمام ابن حزم: ايحديت اي  يف إيب اي  يف ال يزيده إال ض ف 

 يو  ه  ا يف ايدرس ايماضي لن ايحديت ايحسن ينيير  د     م   ة يا إخوانع نحن مر  هم   ذه مسأية م   الَجَواب:

يي يف لصيي   حييديت   يير  احييد م  قع فربمييا كييان ايلريقييان طييريقين ضيي يفينع ور  ضيي يفع انجيير بت ييدد ايل  لع د 

 دقلاع واآلخر في  راو  مجهوا ايحاا.م   ه  واآلخر في  راو  ديء ايحفظع واحد إدداد  

ي  ذه األنواع ييست    ر  ييرج مييرج ايحيدي ينع فيإن ايحيديت يدجب ي فع فيإذا اخت يف ايم  شيديدة اي  

ا إيب كون    د ا ينيره.س  ح      ويرتقي من كون  ض يف 
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ا يف ال يإن اي    يايف يف  ذاع فيقوا:ي   ؒ ابن حزم  الع ع زييد اي ي يف إال اي ي يف إال ضي ف 

ا    يي  كذي ع اي  يف إذا يم يكين ضي ف   وى باي ي يف اآلخيرع و يذا اييذ  قيرره ل يل قيفإني  يت عشيديد 

او   م لن يكييون وذييي  م اييي  مييا تقييد  ع يف كالمهييم اي  ييم و ييو ك ييير   ديييء ايحفييظ يحتمييل لن يصيييبع اييير 

خر وي ابرهع فهذا ين ب يف ايظن بأهنما حفظيا ميا روييا التفاقهميا يف روايية ذيي  ويحتمل لن ييلئع فيأيت آ

َر إِْح،َداُهَما األُْخ،َرى﴿ؒاييرع ويدا ع ب لهنما ضبلاه ويشير إيب ذي  قوي  ت ايب يف آيية اييدين:   ﴾َؒفُت،َذكِّ

ايدسيانع ففي  يذا  ع ل  ايمرلة ض يفة؛ يكن مرلتان تذكر إحدا ما األخرى إذا خشيت األخرى[282]ايبقيرة:

 إشارة إيب ايحديت ايحسن ينيره.

َؤال  صحي  عدده؟ داودمن لين لخذ ابن رشيد لن  قد يكون مما دكت عد  لبو  :السُّ

ال ييتك م  داوديف ايناييب يسيكتع لبيو  ؒ  داودواض   ذا؛ ألن  كما تقدم م دا لن لبيا  الَجَواب:

األحاديت فهو يسكت ع يب لحادييت صيحيحة ويسيكت  عن األحاديت حدي  ا حدي  اع رايب ا ال يتك م ع ب

عن لحاديت حسدة ويسكت عن لحاديت ض يفةع لميا األحادييت ايتيي فيهيا ضي ف شيديد يدكارهتياع فإني  

يبيدها؛ ف ذي  كالم ابن رشيد وجي ع و و متج  كما قاا ايحافظ اي راقي؛ ألني  قيد يسيكت ع يب لحادييت 

 ذا ايت ار .ن  ذا ايحديت حسنع فهإ :صحيحة ونحن نقوا

م ل  ذا ايكالم  ي ق يية قفيل بم ابية ايتصيحي  واالجتهياد يف إيب  ؒ الح وايذ  يجأ ابن ايص  

 ايتصحي  يف عصر ايمتأخرين.

َؤال  ى؟ ل ايحديت ايم  ل إذا جاء بلريق آخر يتقو   :السُّ

يليكن األصيل يف  ع  ال  ربما تتقوىب ض ايم   الَجَواب: ن ب يض لني  شيديد اي ي ف إال ل ايم     

يميا  يكين ميا  يي  يذه ايقرابية؟ عايم  ال  يقرائن توجد فيها تج  دا لو تج  ها قاب ة ي تقو  واالنجبيار

يي   نيأيت إيييب بحييت ايم   يل إنمييا األصييل لن  -إن شياء اهلل ت ييايب-ل    شييديد اي يي ف ال يتقييوى م ييل ايم     

ا األصل فيي  لني  شيديد اي ي ف؛ يكين مجهيوا اي يين وايم  يمكين لن يتقوييا إذا   يلمجهوا اي ين لي  

 توافر  ب ض ايقرائن فيهما.

َؤال  (.74)ما شرحتم ايبيت رقم  :السُّ

لى كَِت،اِب )ُمْس،ِلِم( - 74 َْ  َهَلَّ َقضى 

 

مِ   َلْي،،،،،،ِه بِ،،،،،،التََّحكُّ َْ  بَِم،،،،،،ا َقَض،،،،،،ى 

 شرحداهع  ل  ذا بايتحكم لو ال؟ الَجَواب: 
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 ي    نسي.

 ن يد اي بارة:

لى كَِت،ا - 74 َْ  ِب )ُمْس،ِلِم(َهَلَّ َقضى 

 

مِ   َلْي،،،،،،ِه بِ،،،،،،التََّحكُّ َْ  بَِم،،،،،،ا َقَض،،،،،،ى 

بأن  حسن ف يحكم ع يب صيحي   داودل  يقوا: إن  ل  ابن ايصالح كما حكم ع ب ما دكت عد  لبو  

إن ايحديت ايصحي  ال يوجد عدد اإلميام مايي   مس م لن في  لحاديت صحاح ولحاديت حسان ألن  قاا:

ميين دوهنميياع ف مييا ال يكييون ميين دوهنمييا  ييؤالء  ييم رواة األحاديييت  فقييط وايسييفيانينع وإنمييا يوجييد عدييد

ا من م  ايحديت ايحسن كتاب ايصحي  يإلمام مس م.ظان ايحسدةع فيكون لي  

لن صييحي  اإلمييام مسيي م صيياحب  اشييرت  ايصييحة؛ بييل لع ييب درجييا  ايصييحة  :ف،،الجواب ْ،،ن ه،،ذا

ةع وإنميا قصيد إييراد لحادييت األحكيام يم يشيرت  ايصيح داودفإن اإلمام لو لبي  «داودددن لبي »بيال  

إذا كيان يف ايحيديت ضي ف ايتي احت  هبا ايفقهاء دواء   لكانت صيحيحة  لو ريير صيحيحة؛ يكدي  اشيرت  

ا ع شديد بيد  ا ييي  ع يب شيرطهما لو حسيد ا لو ضي يف  ا ع ب شر  ايشيييين لو صيحيح  لما إذا كان صحيح 

لميا ق يية احتجاجي  باي ي يف فسيتأتيدا يف اييدرس وع شديد فإن  يسكت ع ب ت   األحاديتيي  ض ف  

 .-إن شاء اهلل ت ايب-ايقادم 

َؤال  ؟(الَحَسنْ رد ْليه إذ بها غير )ما م دب قوي :  :السُّ

ي :   ل  قوي  يف كالم اي نيو  واصيلالح   الَجَواب: بايحسيان ميا لن فيهيا  ن  دن يمياذا ت ديو  لن كتيب ايس 

 لحاديت رير حسان؟

فكون وجود لحاديت صحيحة ولحاديت ض يفة فيها ع يحة ولحاديت ض يفةلحاديت صح الَجَواب:

 ع واهلل لع م.ؒ يكن لجاب ل ل اي  م لن  ذا اصلالح عدد ايبنو   عيمدا من ايحكم بأهنا حسان

 وصلى اهَّلل وسلم وبارٍ ْلى نبينا محمد وْلى آله وصحبه وسلم.
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َم،ا َوَج،ْد َكاَن )أُب،ْو َداُوَد( أْق،َوى  -77

 

،،،،ِعْيَ  َحْي،،،،ُ  َلَ َيِج،،،،ْد    َيْرِوي،،،،ِه، والضَّ

نْ،،،،َدهْ  -78 
ِْ  ٍَ  يف الَب،،،،اِب َغْي،،،،َرُه َف،،،،َذا

 

 ِم،،،،ْن َرأَي اق،،،،َوى َقال،،،،ُه )اْب،،،،ُن َمنْ،،،،َدْه( 

 ُيْخرُِج َمْن َل،ْم ُيْجِمُع،وا َوالنََّسئي -79 

 

لْي،،،،،،،ِه َتْرَك،،،،،،،م، َم،،،،،،،ْذَهبب ُمتَِّس،،،،،،،عُ   َْ 

ليه،،ا أْطَل،،َ   -80  َْ ،،،ِحْيَحاَوَم،،ْن   الصَّ

 

 َفَق،،،،،،،ْد َأَت،،،،،،،ى َتَس،،،،،،،اُهَلً َص،،،،،،،رِْيَحا 

 َوُدْوَنَه،،،،ا يف ُرْتَب،،،،َ  َم،،،،ا ُجِع،،،،َلَ  -81 

 

ى الَجَفَل،،،،ى  َْ ل،،،،ى الَمَس،،،،انِْيِد، َفُي،،،،ْد َْ 

 )أْحَم،َدا(َياَلِسْي( وَكُمْسنَِد )ال َّ  -82 

 

( اْنُتِق،،،،،،،،،،َدا  اِرميِّ ُه )لِل،،،،،،،،،،دَّ ،،،،،،،،،،دُّ َْ  َو

،،،حَّ  -83   ِ  أوْ والُحْك،،،ُم لإِلْس،،،نَاِد بِالصِّ

 

 

 بِاْلُحْس،،،،،ِن ُدْوَن الُحْك،،،،،ِم لِلَم،،،،،ْتِن َرَأْوا 

 َواْقَبْل،،،ُه إْن َأْطَلَق،،،ُه َم،،،ْن ُيْعَتَم،،،ْد  -84 

 

ْب،،،،،،،ُه بَض،،،،،،،ْعَ  ُينَْتَق،،،،،،،ْد    َوَل،،،،،،،ْم ُيَعقِّ

  

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل:

وميا يت  يق هبيا مين  داودب د لن انتهب من ق ية ديكو  لبيي  ؒ لحسدتع يقوا ايحافظ اي راقي

ا فصل بيدها وبيين  يذه ايق يية يميراد ايبنيو  مس مين األحادييت » يف ايمصيابي  بقويي : ؒ ائل ولي  

 «.حسانمن اي»لو  «ايصحاح

 داودانتقل إيب ق ية و ي مده   ؤالء األئمة ايذين كتبهم ت د مظا ر يألحاديت ايحسان ومدهم لبو 

  يقوا:يف كتاب ايسدن وايدسائي يف كتاب  ايسدن كما ديأيت إن شاء اهلل

 َكاَن )أُب،ْو َداُوَد( أْق،َوى َم،ا َوَج،ْد  -77

 

،،،،ِعْيَ  َحْي،،،،ُ  َلَ َيِج،،،،ْد    َيْرِوي،،،،ِه، والضَّ

نْ،،،،َدهْ  -78 
ِْ  ٍَ  يف الَب،،،،اِب َغْي،،،،َرُه َف،،،،َذا

 

 ِم،،،،ْن َرأَي اق،،،،َوى َقال،،،،ُه )اْب،،،،ُن َمنْ،،،،َدْه( 

احتب و-لن  يرو  لقوى ما يف ايباب  ؒ  داودده  اإلمام لبي م   ن  م   ن  إ :يقوا  ألني   -إن كان ض يف 

ييجما يدا لحادييت األحكيام ولحادييت األحكيام  ؒ صدف  لبو داود  «ايسدن»ا لن كتاب د     كما دبق م  

ومدها ميا  يو ضي يف ريير شيديد اي ي فع ع نَس َح ومدها ما  و  عها ما  و صحي   د  اء م  ه  ق  ا ايف  ه  ب   ايتي احت   

بين مديده ااع ونقيل ذيي  عدي  ايحيافظ و حسن لو ض يف  فهو يذكر يف ايباب لقوى ما في  دواء لكان صحي  ل

ع ايمتوىف ددة ثالث مائة وخمسية وتسي ين  جرييةع و يو ةو و ايحافظ محمد بن إدحاق بن مدد ؒ 

ا جزء  ملبوع يف شيرح ميذا ب لئمية اآلثيار و يذا  صاحب كتاب ايتوحيدع صاحب كتاب اإليمان وي  لي  

 لييف ايجزء ي حق بما صدف  اي  ماء كايحازمي واب
 
ن ايلا ر ايليايسي يف بيان شرو  األئمة فإن ايحيازمي
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ا ولبيا ي دي ع ما  و شرو  األئمة اييمسة اجزء   وايرتميذ  وايدسيائيع  داوداإلمام ايبيار  واإلميام مسي م 

 ا ياف  م  اييمسية اييذين م يب ذكير م ي ديي وابن طا ر ايمقددي صدف جزء  دماه شرو  األئمة ايسيتةع 

 عكتاب  ايسدنع ودبقهم إيب ذيي  ابين مديده يف  يذا ايجيزء يف شيرح ميذا ب لئمية اآلثيارإييهم ابن ماجة يف 

و يذا يوجيد  عفإن ي  جزء  آخر يتك م في  ع ب شيرو  األئمية يف ايروايية عمن يسمي  شروح األئمة وي يلئ

 و   عمد  قل ة ميلوطة
يف  وإنميا  يو جيزء   عتب ع ب ايملبوع من  ذا ايكتاب لن  شرو  األئمة و و خليأك 

  إذا لط قديا  يذا االديم يجتميا كتابيان لو يكد ي عشرح ميذا ب لئمية اآلثيارع إنميا إذا كيان بيايم دب ال بيأس

 جزءان البن مدده باالدم نفس .

ألني  ييرى لن اي ي يف  علن  يرو  لقيوى ميا وجيده يف ايبياب نقل عن لبي داود ؒ ابن مدده  :نذإ

 . يف ايحديت عدده لقوى من ايرل ن ضإ :أن لبا داود يقوافعدده لقوى من ايرل ع 

 و ذه مسأية اخت ف اي  ماء فيها من حيت ما ايمقصود ب  يف ايحديت ايذ   و لقوى من اييرل ؟

ي ف فع فيدخل عددنا ي      ل  و مل ق اي   
 بكل لنواع  ودواء جاء يف ايباب بما ي  يدده لو ييم ييأ   اي    

يت  ؒ اإلميام لحميد     بشييي   ؒ  داود  لبيو وذكروا لن  ذا ايمذ ب قد اقتدى في عما ي  دده ايبع   

ا؛ ألن فيهيا ال ن  ع ا: ضي يف ايحيديت لحيب إييي مين اييرل عد  لن  يقو ل  ق  فإن  ن   لييل يف  يذه ايق يية ك يير 

ي فعل يق يكن باختصار فيما يبدوا لن  ؤالء األئمة ال يريدون ب ي يف ايحيديت م   عتفاصيل عديدة
ي    اي  

ع د يف ايباب ما يقوي  وي  دده دواء  ارتقب ب  إيب ايحديت ج  ايذ  و  ي ف اي     وإنما يريدون ب   ين  س  لو ايح 

هم لو ع ي  قوا عامة اي  ماء ولك ر مع فإن   ╚من آثار ايصحابة  يم يرتق  ب ؛ يكن وجد يف ايباب آثار  

فإهنيا  ؛اجتم ت ذايكن إ عألن األدية وإن كانت ض يفة ع ذه األدية ويذكرون  يف جم ة   عون ايحديتج  ير  ي  

ا-يف ايفق  واألصوا و و كذي  عدد ايمحيدثين لن اييدييل  قرر  م   ذا لمر  ع و تقوى يكدي   -وإن كيان ضي يف 

يا وال يردوني  م  م ال يدبذون ايحديت اي  يف م  ه  ف   عهإذا كان ما ريره من األديةع فإن  يسوغ إيراد   يال ق   عل ق 

ضي ف   بي  و يي فيميا إذا ميا اشيتد   حيت   ذكر وال ي    يف ال ي  ولن ايحديت اي عتفق ع يهاإنما  داك صورة م  

 وال يحتجون ب  وال يذكرون .يتدكبون عد    يف  ذه ايصورة يوجد ما يشهد ي ع فإن   موي

فهيذه مين صيور االحتجياج  علما إذا كان اي  يف ارتقب بت دد ايلرق وت يدد ايمييارج إييب ايحسين

ا من لن ايحديتايتي مر    ي حيق  ف ع   ب ي حت   لكان حسد ا ينيره لو حسد ا يذات ع فإن  ي   ايحسن دواء     م دا دابق 
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ا إذا ما وجد ي  د ايحيديت اي ي يف مين قيوا صيحابيع ه  ب    حق  ا ع ب دبيل اعت اد األدية اي  يفة ي  ه  ب  

-ف ي قوا عامة ايفقهاء م ل ما ديأتيدا إن شياء اهلل يف مباحيت ايحيديت ايمرديل نقيال  عين اإلميام ايشيالو 

 . -ت ايب ؒ 

ا ني و من  ذا لن لبا داود  من مدهج  لن ييرج ايحيديت اي ي يف؛ ألني  لحيب إييي  مين  ؒ إذ 

يكن  ذا ايحديت اي  يف ي  ما ي  ده من مجيئ  من وجي   عايرل  ايمجردع كما  و مذ ب اإلمام لحمد

 م لو نحو ذي  من األدية.ك  ت  ذا ايح   بِّ ت   ╚آخر لو مجيء آثار عن ايصحابة 

ياع فهيذا قيوا  وقب   اإلمام لحميد يحتجيان بايحيديت اي ي يف م   ؒ  داودإن لبا  :قاالما لن ي    ل ق 

 صحي . مردود ورير  

قياا:  "اي  يل ايصينير"يف كتياب  ؒ ميا ذكيره اإلميام ايرتميذ   : ذانقض من لم  ة ما يدا ع ب 

فذكر فيي  ب يض  عجم ةدم ت لحمد بن ايحسن يقوا: كدا عدد لحمد بن حدبل فذكروا من تجب ع ي  اي»

حديت  ♀لحمد بن ايحسن يقوا: في  عن ايدبي ي دي  :ل ل اي  م من ايتاب ين ورير مع فق ت

عديد عبيد اهلل  دبين عبيام  ارك حجاج بن نصير قاا لخرنا  ثدان م حد   :ت     ؟ ق  ♀فقاا عن ايدبي 

 نْ ى َم،َل،َْ  ع، ُ مْ الُج » ♀قاا: قياا رديوا اهلل  ◙عن لبي  عن لبي  ريرة ايمقر  بن د يد 

 .  «استغفر ربك استغفر ربك مرتين» :فن ب لحمد وقاا :ع قاا«هِ ل إلى أهلِ يْ واه اللَّ آَ 

ع يي   ب  بن ايحسن يذكر يإلمام لحمد لن يف مسأية من تج  لحمد فهذا ايت ميذ ت ميذ اإلمام لحمد و و 

نع فت جيب لن يوجيد حيديت و  عن ايتياب ين اإلمام لحمد يم يذكر من  ذا إال ما ر  يأوك عايجم ة حديت

يشيدة  ؛ن يإلميام لحميد لن م يل  يذا ال ييوردف ما ذكره تبيي   عيف ايباب ال ي رف ع فل ب مد  لن يذكره فذكره

 وفي  ايحجاج بن نصير و و ض يف.مرتوكع  و وايمقر  ألن في  عبد اهلل بن د يد  عض ف 

ا متوديل ا إذا ييم يكين يف ا دواء  لكانت ض يفة ض ف  ه  ب   حت   فاألحاديت اي  يفة ال ي   ا لو ضي ف  ا شديد 

 .  د ا و يقويهاايباب ما ي  

ييرون لن ايحيديت اي ي يف اييذ   يو  -رحمهيم اهلل-ويذي  شيخ اإلديالم ابين تيميية وابين ايقييم 

ألني  عديد ايمتقيدمين ايحيديت يدقسيم إييب  عإيي اإلمام لحمد من ايرل   و ايحيديت ايحسين ينييره لحب  

 قسمين:

 وحديت صحي . عحديت ض يف
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 ؒ في  ايرتميذ  ى ويصل إييب ايحسين ينييره و يو اييذ  عر  مكن يتقو  و ذا ايحديت اي  يف ي  

   يي  هبذا االصلالح عدد اإلمام لحمد وعدد اإلمام ايبيار  ونحو ما من األئمة.يكد   عكما تقدم

 :ؒ ثم قاا ايحافظ اي راقي

 ُيْخرُِج َمْن َل،ْم ُيْجِمُع،وا َوالنََّسئي -79

 

لْي،،،،،،،ِه َتْرَك،،،،،،،م، َم،،،،،،،ْذَهبب ُمتَِّس،،،،،،،عُ   َْ 

لو يذات  كتاب ايسدن يإلميام ايدسيائي  ه  يذكر لن من ايكتب ايتي  ي مظان ايحديت ايحسن دواء  ينير   

ايب و و لحمد بن شي يب ايدسيائيع ايمتيوىف ديدة ثالثمائية وثيالث ويي  كتابيان يف ايسيدن كتياب    ت  ؒ 

مشيهورة هبيذا  "ايسدن ايكيرى"تسمب بايمشتب ع و "يصنرىايسدن ا"ع "ايسدن ايكرى"ايسدن ايصنرى و

 االدم.

وييو ل ل اي  م  ذا ايكالم بسدد  ايصنرى؛ ألهنا  ي ايتي فيها نوع اعتقياد لميا ديدد  ايكيرى فأني  

 ربما ذكر فيها لحاديت ييست هبذه ايمدزية.

يا؛ وذيي  أل ييرج من يم ؒ إن ايدسائي  يقوا ايحافظ اي راقي: ئي رو  ن ايدسييجميا ع يي  ترك 

ا  يو يييرج يف ديدد  عين اييرواة  .«ى يجتم،ع الجمي،ع ْل،ى ترك،هي حتَّ،ل ْن،دِ ُج،ٍ الرَّ ترَ َل يُ »عد  قاا:  فيإذ 

اييذ  ك ير    ايمرتوك  و اييراو او   ألن اير   اي  فاء ايذين وقا فيهم اختال  يف ترك ايرواية عدهم لو ال؟

ايميرتوكع فهيو ال يييرج لحادييت ايمرتوكيين اييذين ر ل  لو اهتم بايكذب لو نحو ذي ع  ذا  و اييراو  

 اجتما األئمة ع ب إخراج لحادي هم. 

 لما إذا اخت فوا ويم يصل  ذا ايراو  إيب  ذه ايمدزية ايمدحلة؛ فإن  ييرج ي  ذي  ايحديت.

 «.رتك ايرجل عدد  حتب يجتما ايجميا ع ب ترك ال ي  »: قوي 

  ديل يصدفون إيب لصدا :األئمة كما ديأتيدا يف مباحت ايجرح وايت

ي عتسيا لوميدهم م   عتشددفمدهم م   يط يف ايح  وميدهم متودِّ م ع يب ايرجياا فييذكرون مي ال  يف طبقيا  ك 

ويف ايلبقة نفسها م ي  عبيد اييرحمن بين  عيحيب بن د يد ايقلان لحد األئمة ايكبار واةايمتك مين ع ب اير  

ة وفيي  شيدة يحتياج ييقبيل اييراو  إييب  ديل فيي  حيد    يف ايجرح وايتس  ف  ويحيب بن د يد ايقلان ن   عمهد 

ميين  ييو ومزيييد ميين اإلتقييان واي ييبطع ويف نفيي  ايلبقيية عبييد ايييرحمن بيين مهييد   عمزيييد ميين ايشييرو 

 بيال  قريد  يحيب بن د يد ايقلان  عايمتودلين يف ايجرح وايت ديل
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 «رك رتك ايرجل عدد  حتب يجتما ايجميا ع ب تال ي  »:    في دي ايدسائي بقوي  

وييم يرتكي  عبيد اييرحمن بين مهيد ع فإني  ال ييرتك ايروايية يهيذا  علن  ييو تركي  يحييب ايقليانب: بم د

 او .يكون األئمة يم يجتم وا ع ب ترك  ذا اير   ؛حدي   يرج  ايراو  وإنما ي  

و و شرح ميذا ب لئمية اآلثيارع  عم ذكره قبل ق يلتقدِّ يف ايجزء ايم   ؒ فهذا ايكالم نق   ابن مدده 

 ايباورد  نحو  ذا ايكالم.    عن شيي   ل  ق  إن  ن  ف

ا من م امن ايح   إن -رس ايقيادم و يذا دييأتيدا ايكيالم ع يي  يف اييد   «جاما اإلمام ايرتميذ » نس  لي  

 ليل ايكالم اآلن ع ي  حتب يأيت يف موض  .فال ن   «حسن صحي »: عدد ايكالم ع ب قوي  -شاء اهلل

:ايحديت  ظانومن م ن  س    يكن ييت ف ايحياا يسيدن ابين ماجي عؒ   ايسدن البن ماج كتاب ايح 

ا  ايتيي انفيرد بايو يي  يك يرة ميا يف ديدن ابين ماجي ميذ وجياما ايرت عوديدن ايدسيائي عداودعن ددن لبي 

ع ايوا ييا فيها إخيراج  ها يقل  فإن   عبيال  ايكتب اي الث ايماضية عاي الث ايسدن بإخراجها عن لصحاب

 ع فإن ت   ايوا يا  ك يرة فيها.  بيال  ددن ابن ماج عي  ف لو ايموضوعا األحاديت شديدة اي دي 

 عفإني  ال يسيكت عدي  -ديأتيدا لن  إذا كان ايحديت وا ي ا لو شديد اي  ف-وبايدسبة يإلمام ايرتمذ  

 بين دبب ض ف .بيد  وي  بل ي  

 :ؒ قاا ايحافظ اي راقي  :المسأل  الثالث  معنا يف هذا الدرس

ََْ  َ َمذذذذذذذذْ   -80 َذذذذذذذذَ    ي ذذذذذذذذ م َُْ  َْسََهذذذذذذذذ  ِّ
 

 فَذَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ  َِّتَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  َتَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ا  َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ مْ َ  
وايرتميذ  وديدن ايدسيائي وديدن ابين ماجية مين  داودإن  يذه ايكتيب كتيب ايسيدن ديدن لبيي  :يقوا 

فيإن   علو صيحي  ابين ماجي علو صيحي  ايرتميذ  داود بييل يق ع يهيا صيحي  للو ي   عها صحاحيسميها بأن  

فة يف صيد  يف ايحيديت ايصيحي  إنميا  يي م   صيدفة  م   تيب ييسيت  ألن  ذه ايك   عسا ل مد من ايت ذي  مد  ي د  

 لكانت صحيحة  لو حسدة لو ض يفة. لحاديت األحكام ونحو ا من األحاديت دواء  

 .«ددد »ويتحاشاه اإلمام ايدسائي يف  عوم ل ايرتمذ  عداودبيد  م ل لبو  ف ايشديد ي  وبايدسبة ي    

ا  ذه ايكتب يويكيون ح   عفإني  قيد لخليأ يف ذيي  وتسيا ل عهيا صيحيحةن  ل ق ع يهيا بأايذ  ي   فإذ    كم 

 عوي حيق ايحيديت ايحسين بايصيحي  عبايدسبة إيب اينايبع اينايب فيها لهنا تحو  األحاديت ايصيحيحة

 يكن ايصواب عدم جواز  ذا اإلطالق.



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

180 

ين   ي في ايكتيب ايصيحاح اييمسي : فيع فهيو يقيواقل اإلطالق عن ايحافظ ايسِّ بكسير -ة ايحيافظ ايس 

يونقل عن ايحاكم لني  ي   -ايسين لحد اي  ماء وحفاظ ايقرن ايسادس ي رتميذ  بأني   «ايجياما»كتياب  ف  ص 

ا ن   نقيل كيالم ب  يهم مين يف إيب توديط  ونحتاج   عذي  عن اييليب ايبنداد  ل  ق  صحي  ايرتمذ ع ولي  

 ذه ايصينة ايمدتقدة.هبوييست  عقاربةما تكون بصينة م  ب  ألن اي بارا  ر   عخالا كتبهم

ا  ذه قاعدة يف  ذا ايبيت ،ِحْيَحا -80: )إذ  ليها أْطَل،َ  الصَّ َْ ل  ومين لط يق ع يب كتيب ايسيدن  (عَوَمْن 

الحتوائها ع ب األحاديت ايصيحيحة  ؛واض  صحي    وجاء يتسا ل   عفأن  تسا ل   عبأهنا من كتب ايصحاح

 واألحاديت ايحسدة واألحاديت اي  يفة 

 :ؒ قوا ايحافظ اي راقيثم ي

 َوُدْوَنَه،،،،ا يف ُرْتَب،،،،َ  َم،،،،ا ُجِع،،،،َلَ  -81

 

ى الَجَفَل،،،،ى  َْ ل،،،،ى الَمَس،،،،انِْيِد، َفُي،،،،ْد َْ 

 )أْحَم،َدا(َياَلِسْي( وَكُمْسنَِد )ال َّ  -82 

 

( اْنُتِق،،،،،،،،،،َدا  اِرميِّ ُه )لِل،،،،،،،،،،دَّ ،،،،،،،،،،دُّ َْ  َو

 تبة كتب ايمسانيد.دون كتب ايسدن يف اير  ل   

ثم يت و ا من كوهنا يف م يامن ايحيديت ايحسين  عيت ايحسن كتب ايسدنايحد نعددنا من مظا :نإذ

 كتب ايمسانيد.

 يذه  ع ب مسانيد ايصحابة وتيتو   بة  رت  فها ل ل اي  م م  : ايكتب ايتي صد  والمقصود بكتب المسانيد

يم  )ألن ك مية  عايكتب يف إخراج األحاديت ايمرفوعة ايتي ظا ر يا االتصياا شياء اهلل كميا ديتأتيدا إن  (ددس 

لن  : و ايحديت ايمرفوع ايذ  يظهر اتصاي ع يبدو ي دياظر لني  متصيلع فم ديب ذيي  (المسندي)ايمقصود ب

 (مس،ند)؛ ألن ك مية ♀كتب ايمسانيد ال تيرج األحاديت ايمرد ة كروايية ايتياب ي عين ايدبيي 

ب ايمدقلياع ايتيي هبذا ايم دب؛ يكن قد تييرج األحادييت ايمردي ة ايتيي  يي بم دي (لرَس مُ )يايف ك مة ت  

ي عدقط من لثداء اإلدداد راو ا ألوا و  يةيكين  يذا ايس  ا ظيا ر  ت ي  م يل فإنديا نجيد  عقط ال يكيون واضيح 

 ذا داخل يف  يذا ايت رييف و يو لن ايمسيدد  يو: ايكتياب اييذ  ييرو  ألن  عاألحاديت يف كتب ايمسانيد

 األحاديت ايمرفوعة ايتي ظا ر ا االتصاا.

ايب ايمتوىف ديدة    ت   ؒ يإلمام لحمد بن حدبل  "ايمسدد"من لشهر ا كتاب  :كتب ايمسانيد ك يرة

 .مائتين وإحدى ولرب ين
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ا من كتب ايمسانيد كتاب   تيويف داودمي ع لبيو وبدل بي  يف اييدظم يتقد   "مسدد لبي داود ايليايسي"ولي  

 ي  ب يض ايحفياظ مين وإنميا جم عسيددهيكن لبا داود ايليايسي يي   و ايذ  جميا م   عددة مائتين ولرب ة

ى بجم ي  عد ع فهذا ييت ف عن مسدد اإلمام لحميد اييذ  تصيد   حبيبحديت األصبهانيين عن يون  بن 

ا ي داس يستفيدون مد .ع ايب   ت  ؒ اإلمام لحمد بدفس    وج    إمام 

 مائتين وثالثة لو مائتين ولرب ة.إما  :ايليايسي تويف ع ب خال 

ا اعتديب اي  مياء بجميا وقد اعتدب ا عكتب ايمسانيد ك يرة ي  ماء هبا حتب ما كان يف عصرنا  ذا مفقيود 

سيدد ن ليديداع فم ال  ايمسيانيد ي  زوائده من ايقديم وتوجد زوائده ب   سيدد بين مسير د لحيد شييوخ اإلميام م  م 

ويوجيد  عومسدد إدحاق بن را ويية عومسدد لبي بكر بن لبي شيبة عميدد بن ح  ومسدد عب   ؒ ايبيار  

ع ومسيدد ايحسين بين ديفيان عومسيدد عبييد اهلل بين موديب اي بسيي عزوائده يف كتيب عدييدة ب    وتوجد

لن صياحب  :لدانيد عديدة اعتدب ايمحدثون بجما األحاديت فيها مرتبة بحسب مسانيد ايصيحابة بم ديب

وميرتبتهم  معإميا بحسيب مديزيته عرتب لويئ  ايصحابةثم ي  ةع سدد يجما حديت كل صحابي ع ب حدايم  

ثم مسانيد األنصيارع  عقدم اي شرة ايمبشرين بايجدةع ثم بدي  اشمحبة في  ومن حيت ايص   عت ايف لمن حي

 و كذا. ..ين ثم مسانيد ايدساءق ِّ ك رينع ثم مسانيد ايم  ثم مسانيد ايم  

ب يف داخيل ايمسيدد بحسيب ت ي  رتِّيد كمسدد بقي بن مي د و و يف عيداد ايمفقيود ي  ي  سان  ايم   وب ض  

 قهية.األبواب ايف

لن كتب ايمسانيد ك يرة ولن لصحاهبا قصدوا بجم هيا لن يحصيروا ويجم يوا  :

 عيبيدل هبيا ◙لحمد يجما لحاديت لبي بكر  يكل صحابي ما عدده من ايحديتع ل  مسدد م ال  اإلمام

و كيذاع ويجميا يف  ..◙ثم لحاديت ع يي  ع◙ثم لحاديت ع مان  ع◙ثم لحاديت عمر 

ووقف ع ي  من لحاديت ذي  ايصحابيع فقصيد لصيحاب ايمسيانيد  ع  ذه ايمسانيد ما عرف   كل مسدد من

   ويذي  يقوا ايحافظ اي راقي: عايجما

 َوُدْوَنَه،،،،ا يف ُرْتَب،،،،َ  َم،،،،ا ُجِع،،،،َلَ  -81

 

ى الَجَفَل،،،،ى  َْ ل،،،،ى الَمَس،،،،انِْيِد، َفُي،،،،ْد َْ 

ع ن لحادييت ذيي  ايصيحابيل  لن لصحاب ايمسانيد يوردون يف مسانيد م جميا ميا وقفيوا ع يي  مي 

لو  عيف م يل مسيدد اإلميام لحميد تجديب لحادييت ك يير مين ايمرتوكيين ءوربما كان  داك شييء مين االنتقيا
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يكيين عييادة لصييحاب ايمسييانيد لن ييرجييوا ايجميييا؛ ألن  عايييذين اشييتد ضيي فهم يسييبب ميين األدييباب

 مقصود م ايجماع لن يجما لحاديت ذي  ايصحابي. 

 ؟نيد عن رتب  كتب السننملاذا نزلت رتب  املسا

 ألن لصحاب كتب ايسدن يجم ون األحاديت ايتي احت  هبا ايفقهاء. 

 مقصود م مل ق ايجما؛ ويذي  يقوا ايحافظ اي راقي: مالما كتب ايمسانيد فإن

 َوُدْوَنَه،،،،ا يف ُرْتَب،،،،َ  َم،،،،ا ُجِع،،،،َلَ  -81

 

ى الَجَفَل،،،،ى  َْ ل،،،،ى الَمَس،،،،انِْيِد، َفُي،،،،ْد َْ 

لصييحاب ايمسييانيد دعييوهتم عامييةع ل  لهنييم يييدعون لو يييوردون يف ي دييي  ؟مييا م دييب يييدعب ايجف ييب 

ألن اييدعوا   عدية كميا يف دعيوة ايجف يب ي  وال ييصون لحاديت م   عمساند م كل ما يروي  ذي  ايصحابي

 باي امية نسميها اي زائم  ي نوعان:

 ودعوة جف ب. ىدعوة نقر

ا م يدين تقوا لن :ىرَ قَ النَّ  وفيالن لنيتم اي ي ية عديد  ع يب اي شياءع فهيذه اييدعوة يا فالن  :تيو لناد 

 . ىقرتكون ن  

لن تياطب ايجميا وتقوا م ال  أل ل ايمسيجد ك هيم لنيتم اي ي ية ميدعوون عديد ع  لما دعوة ايجفال

اع فهييذا ي   فييال تيييو      ييب لف  هم كييدعوة ايج  فييإن   ع ييبع فكييذي  بايدسييبة ي مسييانيدف  سييمب دعييوة ايج  لحييد 

 ا.ه  نقي    ىقريصحابيع فهذا م دب ايجف ب وايد  ت ذي  اييرجون جميا لحادي

 ايقي  يقوا في :  ءولخذ  ذا من بيت المر

 ون حيين  يف ايمشييتاة نييدعو ايجف ييب

 

 وال ييييي  اآلداب مدييييا يدتقيييير 

   عصاحب ايمأدبة مداي دي اآلدبع ع فل ل كرم ندعوا ايجميا ال نيو نحن   :  يقوالن  يعني   

ا   .بايدعوةال يدتقر ال ييو لناد 

ايليايسييع ايمتيوىف ديدة  داود: ق ديا ي ديي بي  مسيدد لبيي (كمس،ند ال يالس،ي)يقوا ايحافظ اي راقي: 

مائتين وثالثة لو مائتين ولرب ة ودبق نبهدا لن  يذا ايمسيدد ييي  مين جميا لبيي داود نفسي  وإنميا  يو مين 

 جما انتقاه من لحاديت يون  بن حبيب عد  ي  و ا.
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: ومسيدد اإلميام لحميد محميد بين حدبيلع اإلميام ايمشيهور لحيد األئمية (دكمسند ال يالسي وأحم،)

وي  يو لديانيد  عومسدده لجل ايمسانيد ع ب االطالق؛ ينيزارة ميا فيي  مين األحادييت عاألرب ة ايمشهورين

ي د عدد ايمحدثين من ل م األصوا؛ بل عدد ب  هم ربما يكيون ل يم مين  «دنَ ْس المُ » ذي  كتاب ف عاإلمام

 يسدن ايتي مر ذكر ا.ب ض كتب ا

 :وسبب أهميته

 جالية مصدف . -

وكميا تقيدم  «دنَ ْس،المُ »فيإن  يذا لديباب رف ية  يذا ع وحسن انتقائ  يهاوايسبب اي اين: ع و لدانيده  -

اع فهيو موديوعة حدي يية بت بيرنيا  كبيير   ينزارة ما في  فإن  يحو  ثالثين ليف حديت تقريب اع و يذا عيدد   جيد 

 ايم اصر.

فأن  يحفظ ايكتب ايستةع فسأا ب  يهم  «دنَ ْس المُ »ايحفاظ ايمتأخرون لن من يحفظ  ب ض  وكان يرى 

فكيأين ع لنيا لحفيظ ايمسيدد :قياا كييف ذيي ؟ :قيايوا يي  علحفظها وال لحفظهيا :قاا لتحفظ ايكتب ايستة؟

 عوال لحفظهيا ألين ييم احفيظ لديانيد ايكتيب ايسيتة مين خيالا ايكتيب ايسيتة نفسيها علحفظ ايكتب ايسيتة

لميا ع يكون يف ايكتب ايستة ال يوجد يف ايمسددلن  ويذي  قل حديت   عمن ايكتب ايمهمة «ايمسدد»فكتاب 

وقيد تصيدى  عفإن  ك ير عاي ك  فإن  ك يرع يوجد لحاديت يف مسدد اإلمام لحمد وال توجد يف ايكتب ايستة

 ايحافظ ايهي مي جما زوائد مسدد اإلمام لحمد يف كتاب مفرد.

 ظ اي راقي:ثم قاا ايحاف

( اْنُتِق،،،،،،،،،،َدا  ...................................... اِرميِّ ُه )لِل،،،،،،،،،،دَّ ،،،،،،،،،،دُّ َْ  َو

قد ع ي ع مسيدد اييدارمي يف كتب ايمسانيد انت   «مسدد ايدارمي»يكتاب  ؒ ابن ايصالح  ل  لن عد   

يا  «دنَ ْس،مُ ال»وخمسين ومائتين ي  كتاب إحدى ي بد اهلل بن عبد ايرحمن ايدارمي ايمتوىف ددة  ويسيمب لي  

و كيذا يوجيد يف كتيب ايفهيارس ع «دنَ ْس،مُ ال»كتاب ايسدنع يكد  عدد ايمتأخرين من اي  مياء اشيتهر باديم 

 و كذا يوجد عدوان  ع ب ك ير من ايدسخ ايميلوطة. «دنَ ْس مُ ال»وايرام  يوجد بادم 
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 ؟ملاذا انتقد عد مسند الدارمي يف املسانيد وهو مسند

رتيب بحسيب ديا لن ايمسيانيد ت     م م    ع ب صيفة ايمسيانيد ايم روفية؛ ألني  تقيد  ايسبب يف ذي  لن  يي

 عب كتياب اي  يمفإن  مبيو   ع«مسند الدارمي»لما كتاب  عثم لحادي هم علحاديت ايصحابيع بحسب ايصحابة

 و كذا إيب آخره. ..ثم ايح  عثم كتاب ايزكاة عثم كتاب ايصالة عثم كتاب ايلهارة

 «كتياب ايسيدن» ئ :سيمب مين ضيمن لديماوييذي  ي   عايسدن من كتب ايمسيانيد  و لشب  يكتب :نففذ

ه  ؒ قد ع ب ابن ايصالحويهذا انت   كيان األوييب لن ي يده و عيكتاب مسدد ايدارمي يف كتب ايمسانيدعد 

وباديم ايسيدن  عباديم كتياب مسيدد اييدارمي :ملبيوع باالديمين ؒ يف كتب ايسدنع وكتاب اييدارمي 

ويف ايلب ية ايجدييدة ملبيوع  عت بير بيايم دبي دي  «سنن الدارمي»ديمة ملبوعة بادم ايقع طب ات  ايدارمي

 موجود ع ب ايدسخ ايميلوطة وكما نو اي  ماء ع ب ادم . بادم مسدد ايدارمي كما  و

و يذه  عيي  كتابيان: كتياب ايمسيدد وكتياب ايجياما ؒ ن اييدارمي إ :ما ب ض ل ل اي  يم يقيواإن  

يي   ؒ ع ب لن اييدارمي  و  وريره ن   «تاريخ بنداد»عدد اييليب يف كتاب  يف ع ي  يف ترجمت   مدصوص  

ياظ:وي  كتاب ايجاما فيقوا ايسيوطي ورييره مين  «دنَ ْس مُ ال»كتاب  ف  يي   ايح  ا ال يكيون  يذا ايكتياب اييذ  م 

 عاييذ  عدياه ابين ايصيالح «دنَ ْس،مُ ال»بين ليديدا و و مبوب ع ب األبواب  يو كتياب ايجياما وييي  كتياب 

 ت  م   ؒ صب  كالم ابن ايصالح في  
 ا؟ه  ج 

اييذ  بيين  «دنَ ْس مُ ال»ما عدب بمسدد ايدارمي  ذا إن   ؒ لن ابن ايصالح  :للكن الذي يبدوا ويترجَّ 

عدي  يف مصيدفاهتم لحادييت  يي موجيودة ب يدهيا يف يدق يون و عليديدا وذكره ايحفاظ وداقوا لدانيد م إييي 

 .بوع ومتداواو و مل ع ذا ايكتاب ايذ  بين ليديدا

 يف ذي . ة  ويم يورد لدية قوي   عايسيوطي وجي كالم وب  هم يزعم لن 

لني  مركيب ع يب  يسيمب هبيذا االديم ظين   «سدد اييدارميم  »ابن ايصالح وجد كتاب لن إنما ايصحي  

 ف ذي  قاا  ذا ايقوا. عكتب ومسانيد ويم يقف ع ي 

مظيان ال شي  لن  يذا ايكتياب لحيد  عاييدارميلكان مسدد اييدارمي لو ديدن  دواء   :ْلى كل األحوال

 .ايحديت ايحسن ايمهمة
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ج ل كتاب ددن ايدارمي لو مسدد ايدارمي لحد ايكتيب ايسيتة يماذا يم ي   :انههوع سؤعل ع لي يرد ا

عدد ايمحدثينع ايدارمي لحد األئمة ايكبار  و من مشايخ ك ير من لصيحاب     مدزيت   م  ظ  وع   عم مؤيف ما تقد  

ي   ف   عومدزيت  يف  ذا اي  م كبيرة وعظيمية عوي  مدزيت  عتةايكتب ايس ا ييم يج يل كتابي  مي ال  بيدا ديدن ابين م 

األحادييت ايتيي انفيرد هبيا ي ديي زوائد كتاب  ع ب بقية ايكتب اييمسة  يق ة   :أجاب العلماء ْن هذا ماجة؟

،ي دي دون ايكتب اييمسة  دن ايدسيائي إذا لخرجيت ودي عوجياما ايرتميذ  عوديدن لبيي داود نيْ َح يْ حِ الصَّ

ويرييد ايمحيدثون لن يكيون ايكتياب  عفيإن زوائيده ك ييرة  عبيال  ددن ابن ماج عزوائده دتجد لهنا ق ي ة

 ايم ا  إيب  ذه ايكتب اييمسة كتاب ا قد حوى زوائد وافرة من األحاديت ايدبوية.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ِ  أوْ  -83 ،،،حَّ  والُحْك،،،ُم لإِلْس،،،نَاِد بِالصِّ

 

 

 بِاْلُحْس،،،،،ِن ُدْوَن الُحْك،،،،،ِم لِلَم،،،،،ْتِن َرَأْوا 

 َواْقَبْل،،،ُه إْن َأْطَلَق،،،ُه َم،،،ْن ُيْعَتَم،،،ْد  -84 

 

ْب،،،،،،،ُه بَض،،،،،،،ْعَ  ُينَْتَق،،،،،،،ْد    َوَل،،،،،،،ْم ُيَعقِّ

ييه   ييذه مسييأية ميين ايمسييائل ايم    إذا حكمييت ع ييب حييديت لو  عة ايمت  قيية بييايحكم ع ييب األحاديييتم 

ا من األئمة دواء  ايح   وجد    ووجيدهتم  عإديداده صيحي  :مين ع يب حيديت قيايواتقيدِّ متأخرين لو ايم  كم 

بين افيقيرر ايحيافظ  كميان ديواء لم ال؟صيحي   يل  يذان ايح    يذا حيديت   :وقيايوا عحكموا بحكم آخير

ا ي  ايحافظ اي راقي     يف ايمرتبة مين ايحكيم  ن لقل  س  م يإلدداد بايصحة لو بايح  ك  دا لن ايح     اايصالح وتب  

ألن م ديب  يماذا؟ ع ذا حديت صحي  :من قوي  إدداده صحي   و لقل    ذا حديت   :فإذا قاا قائل عي متن

 ل  توافر  شرو  ايصحي  اييمسة و ي: (هذا حدي  صحيل)  :قوي

 .اتصاا اإلدداد

 .وضبلهمع وعداية ايرواة

 .وعدم ايشذوذ يف اإلدداد

 .وعدم ايشذوذ يف ايمتن

 وعدم اي  ة ايقادحة يف ايمتن. وعدم اي  ة ايقادحة يف اإلدداد

اة و  لن ايير   :أني  ي يزم تيوافر ايشيرو  اييمسية ع يب  يذا ايدحيوف ع ذا حيديت صيحي  :يو قااما  ذا 

يلعولن اإلدداد  عولهنم ضابلون ععدوا ت ص  وييي  يف اإلديداد وال  عوييي  يف اإلديداد وال ايميتن شيذوذ م 

 ة.ايمتن ع   
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ي ل  لن (إسناده ص،حيل: )فإن م دب عاده صحي إدد :م لقوى من يو قااك   ذا ايح   و يم   عيدوا روات 

جي  ع يب قادحةع فايحكم  ديا ات   ب  ة    ال  واإلدداد يي  م   عواإلدداد يي  بشاذ عواإلدداد متصل عضابلون

 اإلدداد وبقي ايحكم بايدسبة إيب ايمتن. 

  ذا حيديت   :ما إذا قاات  لوعدم ع    عوعدم شذوذه عيشمل صحة ايمتن (هذا حدي  صحيل: )فقوي 

وريير  عإديداده قادحة  ب  ة  ل ورير م   عإدداده ذورير شا عمتد  ذولن  رير شا عصحي  يشمل ايمتن واإلدداد

لو يكيون يف  عفربميا يكيون يف متدي  ع ية قادحية عإديداده صيحي  :بيال  ما يو ق ت عم ل ب  ة قادحة متد 

 .متد  شذوذ

 ؟كي  ذلك

ا ديأتيدا تفصي    قد يكون اييذ  حكيم قيد وقيف ع يب  عيف مبحت ايشاذ ومبحت ايم  وما  ذا طب  

يلعاإلديداد ونع ووضيابل عواحد ي حديت فدظر فيي  وإذا اييرواة عيدوا إدداد   ت ص  وييم يجيد يف ايحيديت  م 

ا عةع    ا يف  ذا ايمتن ل  في  زيادة رييررق يتبي  يكن يو لن  جما ايل   عويم يجد في  شذوذ   ن ي  لن  داك شذوذ 

انق يب ب يض مق وب يا     و  لو ر   علخيرى بيايدفي يف صيورة  رو  لمامي  باإلثبيا ع و ذا ايمتن م ال   عمحفوظة

  يلرب ا ب يض اييرواةم      و  وربميا ر   عرق وب د ادتكماا ايدظر فيهياو ذا ال يتبين إال ب د جما ايل  ليفاظ ع 

يح  ن: إذ فهيو   عو كيذا ..آخير وجي   واآلخرون يرووني  ع يب  عيرون  ع ب نحو وييم  عواحيد ع يب إديداد   م  ك 

 و ذا حديت صحي . عصحي   ذا إدداد   م:فهذا  و ايفرق بين قويهع ن بسائر األدانيديحكم ع ب ايمت

 قاا ايحافظ اي راقي:

َََ ذذذذذذذذه  َمذذذذذذذذْ   ذ ْوَتَ ذذذذذذذذ ْ  -84 ُْ َْذذذذذذذذه  إْ  َِّ  َ   ْذدَذ
 

تَذَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ْ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْو    ذ  ذْ َِ  َ ََلْ  ذ َو  مْدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  و
لني  ربميا يصي  ميا تقيدم مين ال ييورد ع يي   (ليْ حِ َص، ا إسنادب َذ هَ : )قائل ذا اإلطالق و و قوا ايي دي  

ال ييورد  يذا اإلييراد إذا كيان اييذ  حكيم لحيد األئمية  ؟متى َل يورد هذا اإليراد عاإلدداد ويم يص  ايمتن

كيم اي ميوم يي  ح   ( يذا: )رق ميا يج يل قويي ايم ترين ايذين عدد م من ايحفظ وايم رفية وايدرايية بيايل  

واإلمييام  عإدييداده صييحي  ل  يييي  ييي  ع يية ال يف إدييداده وال يف متديي  كم ييل اإلمييام لحمييد :إذا قيياا دييي ي

 مين.تقدِّ اظ ايم  ف  ولبي حاتم ونحو م من ايح   عولبي زعامة ايراز  عايبيار 
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اظ ايمتقدمين حكمهم ع يب ف  لن ايح   :وايسبب يف ذي  عشكل ع يدا  ذا عدد ايحفاظ ايمتأخرينإنما ي  

اقيد ميدهم كيم ايد  ميا ح  رب  ع فإني  األئمية ايمتيأخرينع بيال  او  حفظ ا وم رفةل اإلحاطة بمرويا  اير  دبي

 ع ب ذي  اإلدداد ب يد .

 : هذا الفرث بين حكم المتقدمين وحكم المتأخرين

ييح   ن  ل او  عبروايييا   م ايمتقييدمين مبدييي ع ييب إحاطيية  ك  ييبمييا رواه ف  ة  وم رفيي اييير   م ال يحكمييون ع ييبه 

و    وإنما يحكمون ع ب اإلدداد من خالا دائر األدانيد ايتي  عاإلدداد بمجرده  .هبا  ذا ايحديتر 

فيأهنم ربميا حكميوا  عيي  عدد م من ايحفيظ وايم رفية ميا عديد ايمتقيدمين ف كوهنم ؛أما المتأخرون

  عديد م مين ايحفيظ ف يي عهم يم يقفيوا ع يهياألن   عع ب اإلدداد ايذ  لمامهم دوم نظر إيب دائر األدانيد

 .واإلحاطة ما عدد ايمتقدمين

 ثالثمائية لييف حدي ي عاإلميام لحميد يحفيظ لييف حيديتع اإلميام ايبييار  يحفيظ ثبيت مر م دا لني  

لميا  عكان يحفظها  ؤالء ايحفاظ ايمتقدمين األعداد ايكبيرةوانتقب صحيح  من دتمائة ليف حديتع  ذه 

 م يكن عدد م هبذه ايم ابة وهبذه ايصفة.فإن ايحفظ ي عبايدسبة ي حفاظ ايمتأخرين

ي،رد س،ؤال  عايتي هتمدا يف  ذا و ي ايتي من لج ها ق ت  ذه مسأية مهمة ية و ي ايمهمة ايداحية اي م

ونحكيم ع يب  ع يذا ايحيديت إديداده صيحي  :ونقيوانست مل  ذا األد وبع  ل يجوز يدا لن  :ا وهونَ هُ 

 ايذ  لمامدا فقط لو ال؟اإلدداد 

ممين يحكيم ع يب  حيد  ألييي  لني  وإال األصيل  علن  يذا ييت يف بحسيب ايمقيام :ن ذ كعجلوعب ع

ع يب يحكيم مين لديانيد ايحيديتع ال يجيوز يي  لن  واحيد   ظير ع يب إديداد  يحكم يمجيرد ايد  لن األحاديت 

مدي ع ألن األحادييت كميا تقيدم مين شيروطها: عيدم ايشيذوذ وعيدم  واحيد ايحديت بمجرد نظره يف إدداد  

دم ايشذوذ وعدم اي  ة ال ي  ر  إال ب د جميا ايليرقع ييذي  مير  م ديا قيوا ع يي بين ايميديديع اي  ةع وع

لنييت ال « ايبيياب إذا يييم ت جمييا ط رقيي  يييم يتبييين خلييؤه»وديييأتيدا يف مبحييت م ييل بشييكل  لودييا لنيي  يقييوا: 

ثيم تستليا لن تصل إيب م رفة لن  ذا ايحديت صحي  لو رير صحي  حتب تجما ط يرق ايحيديت ك هياع 

ب د ذي  تستويف ايدظرع ثم ب د ذي  تحكم ع ب ايحيديتع لميا بمجيرد نظيرك إييب إديداد  مين األديانيد يف 

كتب من ايكتب تحكم ع ب ايحديت بأن  صحي  لو تقوا: إدداده صيحي ع فهيذا خليأع فيإذن  يذا اييذ  

كيم فيي  قصي ييرج ايكتياب يقيوا: إديداده صيحي ع  يذا ايح  ور  كبييرع نجده يف ب ض ايتحقيقا  ي هميش م 
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ويدبني لني  ال ي ل يبع وإنميا ي ل يب ب يد اديتيفاء ايدظير يف جمييا ايليرقع ألن ايمقصيود يف ايحكيم ع يب 

ع وال يحكم ع ي  من خالا لحد ط رق ع بيل ب يدما ت جميا  ايحديت لن يحكم ع ب ايحديت جم ة  وتفصيال 

م ب يد ذيي  ي حكيم ع يب ايحيديتع ايلرق يدظر فيها وي ستوىف ايدظير يف رواهتيا ويف اخيتالفهم واتفياقهمع ثي

كيم ع يب األحادييت ييي  بياألمر اييسييرع وإنميا  يو مين   مهمية و يي: لن ايح 
و ذا يج  دا نتدب  إيب ق ية 

باب ايتصحي  بايدسبة ي متأخرينع ألن   ؒ ؒؒلص ب األشياءع ومن لجل  ذا ونحوه قفل ابن ايصالح 

نقيوا: إني  ال يصي  ي م اصير لو ايمتيأخر لن  من مما ي سر ع يهم ق يية اإلحاطية بيايلرقع يكين نحين ال

ي صح ع يكن نقيوا: إن  يذا ايبياب مين لصي ب األبيوابع فيدبنيي لن يحشيد ايدياظر واييذ  يحكيم ع يب 

كيم ع يب األحادييتع فيإن  األحاديت يحشد جهيده ويجميا ايليرق ويسيتويف ايدظيرع وال يسيت جل يف ايح 

كم.ايحكم ع يها ي زم مد  يوازم ب د ذي ع ربما ت سبب   ك ير من اإلشكاال  ي داظر يف ذي  ايح 

 نكتفي هبذا ايقدر.

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال   ل  داك فرق: بين قويهم: ي  صحبةع وقويهم: صحابي؟ :السُّ

او  . ال يبدو لن  داك الَجَواب:  فرق ا: فإن ايمقصود باي بارتين إثبا  ايصحبة يذي  اير 

َؤال سدد ايليايسي؟ :السُّ  من ايذ  جما م 

يم يدو ايحفاظ ع ب جام  ع إنما ال ي شكل ع يدا  ذاع حتب يو ن قيل جام ي ع فاإلديداد إييي   الَجَواب:

داع  ذه ق ية دقيقة ال لدر   ل لدتليا لن لشرحها يكيم اآلن  م رو ع وروات  م روفونع و ذا ايذ  يهم 

 لم ال.

ايمحدثون يف باب ايرواية: عدد م ميا ي سيمب بايمدتييب لو ايمدتقيبع و يذا يف اصيلالحدا ايم اصير 

دتيب؟ يأيت اييرواة ييسيم وا مين شييخ  م  يين لحادييتع  ا( من  و ايمدتقي لو ايم  و  ه  ج  ي سمب )ايجدد  ايم 

ا يف ايرواييةع ف ك ير  مياذا يصيد ون؟ ييأتون إييب لحيد ايتالميذة ايدبهياء لصيحاب ايفلدية و ذا ايشيخ يكون م 

وايم رفةع ويل بون مد  لن يدتقي لحادييت يهيا فائيدة وفيهيا ع يوع وفيهيا ل مييةع يدتقيهيا يهيم مين لحادييت 

ايشيخع يماذا يف  ون ذي ؟ يييتصروا ايوقتع ويياخذوا من ايشيخ لحسن ميا عديدهع فيدتقيي  يذا ايت مييذ 

ايتي فيهيا فوائيدع وفيهيا ع يوع ويسيم ها ايتالميذة ع يب ايشييخ. اآلن ايتالميذة ديم وا مين لحاديت ايشيخ 

ياع ب يض ايميرا  ي سيمب وب يض ايميرا  ال ي سيمبع  ايشيخ مباشرةع لين ايمدتقي  ذا؟ قد ال يكون م روف 

ء ال فتجدون يف ب ض األجزاء حديت فالن رواية فالن بن فالن وانتقاء فالن بين فيالنع ويف ب يض األجيزا

يوجييد  ييذاع فمسييدد ايليايسييي ايييذ  رواه عديي  يييون  بيين حبيييب ال ي  يير  ايمدتقييي ميين انتقيياهع فهييذا  ييو 

يلع و يذا ايحيافظ  ت ص  اع وال ي ر عدم م رفتديا بي ع ألن اإلديداد إييب ييون  بين حبييب م  و  ه  ج  ايجدد  ايم 

حبييب ييرو   يذا ايحيديت  ايذ  جم   وانتقاه كانت وظيفت  فقيط االنتقياءع لميا ايروايية: فيإن ييون  بين

 مقصود بوج   ميتصر.ويروي  عد  ايتالمذة بإدداد  متصل  م رو . فأرجو لن لكون بيدت اي

َؤال سدد لن يورد ايحديت ايمتصل ايمرفوع؟ :السُّ   ل من شر  ايم 

سدد: لن يورد ايحديت ايمرفوع اييذ  ظيا ر إديداده االتصيااع  الَجَواب: سدد يف ايم  ق  دا من شر  ايم 

يلع م ت ص   دب ذي : لن  ربميا ييو حققيت يف ايسيدد تجيد انقلياعع تجيد تيديي ع يكين ميا يبيدو لن اإلديداد م 

فيوجد يف مسدد اإلمام لحمد ب ض األحاديت ايمدقل ةع لو ب ض لحاديت ايمديسينع يكن ظا ر اإلديداد 

لع وال يظهر خال  ذي  إال ب د ايبحت وايتفتيش. ت ص   لن  م 
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 ت ايمسدد إن شاء اهلل ت ايب.و ذا ديأتيدا يف مبح

َؤال سدد ايدارمي ي كتب اييمسةع وديؤايي: يمياذا ييم ي يدرج ايموطيأع  :السُّ بيدتم دبب عدم إجراج م 

 ما لن  لصل  يهذه ايكتب اييمسة إيب آخره؟

ال ش  لن مدزية ايموطأ لع ب من مدزية حتب ايسدن األرباع وذي  ي  و إدداد اإلمام مايي   الَجَواب:

يف األحاديييت لو يف ك ييير  مدهييا إال راويييان: ايتيياب يع  ♀ع فإنيي  يييي  بيديي  وبييين ايدبييي رحميي  هلل

وايصحابيع ما يحتاج لن تدظر إال يف ايتاب ي  ل  و ثقة لم الع يكن اي  ماء يم ي  ييفوا كتياب ايموطيأ إييب 

ايموطيأ بايدسيبة  ايكتب اييمسة لو ايستة ي سبب نفس  ايذ  مير م ديا بايدسيبة ي يدارميع و يو: ق ية زوائيد

يألحاديت ايمرفوعةع ي ديي األحادييت ايمرفوعية ايتيي يف ايموطيأ لر بهيا موجيودة يف ايكتيب اييمسية لو 

 ايستةع ف هذا ايسبب يم يذكروه.

ونو ل ل اي  م ع ب لن لصحاب ايكتب ايسيتة وريير م إذا وجيدوا حيدي  ا خرجي  اإلميام مايي  يف 

ؒ« ايموطيأ»ية اإلمام يف كتاب   يذاع و يذا ييدا ع يب مدزيية كتياب ايموطأ فإهنم يف األصل ي تمدون ع ب روا

 ت ايب. ؒ ؒ

َؤال  ما ميزة شرح نز ة ايدظر يمال ع ي ايقار ع وميزة كتاب فت  ايمنيت ي سياو ؟ :السُّ

ا ب ييد ايحفيياظ ايمتييأخرين  الَج،،َواب: تييأخر جييد  ييال ع ييي قييار  م  ربمييا ميين ايميييزا : لن اي الميية م 

ا مين فوائيد كايسيوطي وايسياو ع وم ن قيب هم كايحيافظ ابين حجير واي راقييع فهيو قيد يييو يديا ك يير 

 «.نز ة ايدظ»ايمسائل ايمت  قة هبذا اي  م يف كتاب  شرح 

نيت»لما  فهو من ل م كتب ع وم ايحديت ع ب اإلطالق ي ديي ديب لين ق يت: عديدنا ديب ة « فت  ايم 

ا يف ع وم ايحديتع ال يستندي عدهيا ايلاييب  اييذ  ي رييد لن يصيل إييب مدزيية عاييية يف  يذا كتب مهمة جد 

 اي  مع فهذه ايكتب ايسب ة  ي:

 :  ي حاكم.« م رفة ع وم ايحديت»كتاب لوال 

 ي يليب.« ايكفاية»وكتاب 

او   وآداب ايساما ايجاما»وكتاب   ي يليب نفس .« ألخالق اير 

 «.ع وم ايحديت البن ايصالح»وكتاب 
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 .ي حافظ ابن حجر« ايد كتب»وكتاب 

 ي حافظ ابن رجب.« شرح اي  ل»وكتاب 

ي حيافظ ايسيياو ع فهيذه ايكتيب ايسيب ة إذا لراد طاييب اي  يم لن « فيت  ايمنييت»وخاتمتها كتياب 

يكون ي  قدم رادية يف  ذا اي  يم ف  يي  لن ي ك ير ايقيراءة فيهياع فإهنيا تكياد تنديي عين رير ياع وفيهيا ميا ال 

 ايمت  قة هبذا ايفن. ي ستندب عد  من ايمسائل وايق ايا ايمهمة

يتيأخر مصيدف ع ويكوني  مين ايمحققيين يف ايمسيائل « فت  ايمنيت من لجل كتب  يذا اي  يم»فكتاب 

اع فهو ال يمير ع يب ايمسيائل ميرور ايكيرامع بيل يدظير  تميز  ا م  ي دي ي حقق فيها وي دققها وي حرر ا ي  تحرير 

 فيها ويبحت فيها وي  لي  ايراج  يف ك ير مدها.

همة يف  ذا ايفن.« ت  ايمنيتف»فكتاب   من ايكتب ايج ي ة ايم 

 واهلل َتَعالى َأْعَلم

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

ِ  أوْ  والُحْك،،،مُ  -83 ،،،حَّ  لإِلْس،،،نَاِد بِالصِّ

 

 َأْوابِاْلُحْس،،،ِن ُدْوَن الُحْك،،،ِم لِلَم،،،ْتِن رَ  

 َم،،،،ْن ُيْعَتَم،،،،ْد  َواْقَبْل،،،،ُه إْن َأْطَلَق،،،،هُ  -84 

 

ْب،،،،،،ُه بَض،،،،،،ْعَ  ُينَْتَق،،،،،،ْد    َوَل،،،،،،ْم ُيَعقِّ

ِ  يف -85  ،حَّ  َواْسُتْهكَِل الحْسُن َمَع الصِّ

 

 َم،،ْتَن، َف،،فْن َلْفظ،،م َي،،رِْد َفُق،،ْل: ِص،،ِ   

،،ِعْيَ ، أْو َي،،رِْد َم،،ا َيْخَتِل،،ْ   -86   بِ،،ِه الضَّ

 

 إْن َف،،،،ْردب وِص،،،،ْ   َس،،،،نَُدُه، َفَكْي،،،،َ   

 َو )ألب،،،،ي الَف،،،،ْتِل( يف اَلْقتِ،،،،َراِح  -87 

 

 أنَّ انِف،،،،،َراَد الُحْس،،،،،ِن ُذْو اْص،،،،، َِلَِح  

 َوإْن َيُك،،،ْن َص،،،لَّ َفل،،،ْيَس َيْلَت،،،بِْس  -88 

 

 ُك،،،،لُّ َص،،،،ِحْيَل َحَس،،،،نب َلَ َي،،،،نَْعكِْس  

 َوأْوَردوا َم،،،،ا َص،،،،لَّ ِم،،،،ْن أْف،،،،َرادِ  -89 

 

 َم،،،،ا إْس،،،،نَادِ َحْي،،،،ُ  اْش،،،،َتَرْطنَا َغْي،،،،َر  

 

 

 

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل:

ع ب د لن تك م ع ب مسائل عدييدة مين مسيائل ايحيديت ايحسينع ايتيي ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ين يذاتي ع ع مدها ت ريف  عديد األئمية ايمتقيدمين وايمتيأخرينع وحكمي  وحجيتي  س  يا نيوعين: ايح  وذكير لي  

ن ينيرهع ولشار إيب م اا ايحسن يذات  س   .وايح 

ع وكتياب ايسيدن داودفيذكر مدهيا كتياب ايسيدن ألبيي  عم ع يب مظيان ايحيديت ايحسينثم ب د لن تك   

يف إخيراج  داودوشير  لبيي  «وم،ا س،كُت ْن،ه فه،و ص،الل»ع وقوي : داودي د سائيع وتك م ع ب شر  لبي 

ا يف إخراج األحاديت. ؒ األحاديتع وشر  ايد سائي   لي  

 ة من كتب ايسدنع كما م ب يف ايدروس ايماضية.ب  ت  دع ولهنا لقل ر  ق بايمسانيولشار إيب ما يت    

 :معنا يف هذا اليوا مسألتان

 يذا )بيين قيويهم: و عنَس،َح لو  يذا حيديت  ع ذا حديت صيحي م: ق بين قويهر  : ايف  المسأل  األولى

 حديت صحي  اإلددادع لو  ذا حديت حسن اإلدداد.

 :ؒ فهذان ايحكمان يقوا ايحافظ اي راقي 

ذذذذذذذذذذذ   م ِّ ْ      ْاذذذذذذذذذذذ    -83   مإلْ ذذذذذذذذذذذَ   م ابم ي م
 

َ ذذذذذذذذذذذذذْ م  ََِّْ    ْ  ْ ذذذذذذذذذذذذذ م   ْ َ     ْاذذذذذذذذذذذذذ م  َم  ابم
صيحي ع  ل  لن قوا ايقائل:  ذا حديت صحي  اإلددادع لو حسن اإلدداد لقل من قوي :  ذا حديت   

فر  فييي  اإلديدادع ل  لن إدييداده تيوا  يذا حييديت صيحي    :ألن م ديب قوييي  حسيينع يمياذا؟ و يذا حيديت  

ألندا ييو نظرنيا  عباإلدداد وايمتن ها مت  قة  ق باإلدداد فقطع بل إن  ة شروطها ال تت    شرو  ايصحةع وايصح  
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يإيب شرو  ايحديت ايصحي  ايتيي مير   بيايمتن  ق  ت  ِّيددع وب  يها م    م دياع نجيد لن ب  يها خياص بايس 

 واإلدداد.

صيياا ايسييددع  ييذه ايشييرو  مت  قيية واتِّ  عبلهموضيي ع: عداييية ايييرواةفاله،،روا الثَلث،،  األول،،ى وه،،ي

 باإلدداد فقط.

ةع فهميا مت  قيان باإلديداد وايميتنع   يوعيدم اي    عولما قوي  لو ايشرطان األخيران و ما: عدم ايشذوذ

او   ييايف فيي  ويف ايميتن ميا ي  ع   فيي  شيذوذع لو ايشيذوذ عدي  مدتيف  فربما يكون اإلدداد ييي رييره يف ايير 

 يكون اإلدداد يي  في  ع ةع وايمتن في  ع ة.وقد ع ايرواية

ا من وجود  ذه ايشرو  يف اإلدداد وايمتن إذا لط قدا وق دا صحي ع فإن  يشيمل   ذا حديت   :فالبد إذ 

 توافر ايشرو  يف اإلدداد وايمتن.

صيحي ع فم ديب ذيي  لني  ييم يشيرت  صيحة ايميتن مين حييت انتفياء   يذا إديداد   :وأما إذا قال القائل

ع لع يب مين (ه،ذا ح،دي  ص،حيل)ف يذي  قيوا ايقائيل: ع ايقادحة في اي    ة ذ في ع ومن حيت انتفاء ايشذو

 حسن.  ذا إدداد حسن لقل من قوا ايقائل:  ذا حديت   :وقوا ايقائلع قوي   ذا إدداد صحي 

ع ميين لن ايفييرق بييين ايحسيين ؒ بيين حجيير الي يين بايدسييبة ي حسيين كمييا يف ت ريييف ايحييافظ 

ن كان تام اي يبطع وراو  ايحيديت وايصحي   و مرات ين  ب ايرواةع فراو  ايحديت ايصحي   و م  س  ايح 

فم ديب ذيي  لن  نَس،َح   ذا حيديت   :فإذا ق ت عما توافر ايشرو  األرب ة األخرى عم ن خف  لو قل  ضبل 

  ذه ايشرو  موجودةع ما يت  ق باإلدداد موجودع وما يت  ق بايمتن موجود.

حسنع فم دب ذيي  لني  حكميت ع يب اإلديداد فقيطع ولميا ايميتنع فإني  ييم لما إذا ق ت  ذا إدداد 

 اإلدداد فحسب دون ايمتن. م يشمل  ك  تحكم ع ي  بأن  ذا ايح  

 يكن يقوا ايحافظ اي راقي:

َََ ذذذذذذذذذه   -84 ُْ َْذذذذذذذذذه  إْ  َِّ  َمذذذذذذذذذْ   ذ ْوَتَ ذذذذذذذذذ ْ  َ   ْذدَذ
 

تَذَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ْ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْو    ذ  ذْ َِ  َ ََلْ  ذ َو  مْدذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  و
قياد حكيم ع يب حيديت بيأن إديداده صيحي ع لو إديداده ا وجيدنا لحيد ايد  إذ :لن يقيوا ل  يي  يقائيل   

و لصيحي ع  بدياء  ع يب لن قويي : إديداد   عمع يي  يقائيل لن يقيوا ذيي ك  نرتدد يف قبوا  ذا ايح   داحسنع فإن

 رير مستو   ي حكم ع ب ايحديت. عنَس َح  إدداد  
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ي ت  لط ق  حيافظ م  ا لن نقوا ذي  إذا كان ايذ  د  يقوا ايحافظ اي راقي: يي  ي   قياد د؛ ألن ايحفياظ ايد  م 

 إديداد   :ل قيون  يذا ايقيواع و يو قيويهمتصيحيحها وت  ي هياع ال ي   األحاديتع وم رفة   ايم روفين بم رفة  

ا.اي    ةحسنع إال وقد انتفت  صحي  لو إدداد    ع وانتفب ايشذوذ عن ايمتن وعن اإلدداد لي  

يمين األئمية ايد   ل  حتب يو قاا قائل  ع (َمْن ُيْعَتَمْد  ْطَلَقهُ َواْقَبْلُه إْن أَ ) فهذا م دب قوي : اد ايحفياظ إديداد ق 

ياد اقيد مين صحي ع لو إدداد حسنع وإن لورد ع ي  اإليراد ايماضيع يكن قوي   ذا ي قبل ما دام  يذا ايد   ايد ق 

ق  ذا ايحكيم إال ويت يمن ايم روفين بايتمكن يف  ذا اي  مع وقوة ايدراية في ع فإن  يي  من عادهتم إطال

ا ايحكم ع ب ايمتن كذي .  لي  

ْبُه بَضْعَ  ُينَْتَقْد ) قاا:  .(َوَلْم ُيَعقِّ

ب ايحكيم بديوع نقيد  فإنديا ندظير يف ةع فهدا ييت ف األمرع فإذا عق  صحي ع وفي  ع    فإذا قاا:  ذا إدداد  

كيم رييد بي  ايح  ايكالم ايذ  قايي  اإلميام إنميا ي   ع فإذا كانت قادحةع فإن ذي اي    ةقدع وندظر يف  ذه  ذا ايد  

ف يذي  ع رقة ال تظهر ي  إال بتدقيق ايدظرع وجما ايل  خفي   دبه  ع ب لن  داك ع ة  ع ب ظا ر اإلددادع وي  

 لو نحو ذي . عصحي  وفي  ع ة  ذا إدداد   :قاا

فهيو يقيوا يي : ع ؒ ؒؒ و يو خليأع  يذا يوجيد يف كيالم ايد سيائيحسين  :  ذا إدداد بعضهم يقول

نع يكن  إذا دققت يف ايل   س   رقع فإن  دتجد لن راو   ذا اإلدداد قد لخلأ في .اإلدداد ظا ره ايح 

ْب،ُه بَض،ْعَ  ُينَْتَق،ْد ) فهذا م دب قوي : ا اييالصية لن  دياك فيرق بيين قويي :  يذا إديداد ع (َوَل،ْم ُيَعقِّ فيإذ 

وإن كان ال يشيمل ايميتنع  عصحي  : إدداد  ائلوهو قول القصحي ع ولن  ذا اإلطالقع  صحي ع وحديت  

اد ترين اظ ايم  ف  يكن إذا لط ق  لحد ايح   إطيالق ايحكيمع ايمقصيود ع ي ديي ع فإن  يذا اإلطيالق مقبيواايد ق 

بيياإلطالق يييا إخييوان إطييالق ايحكييمع ويييي  اإلطييالق ايييذ  بييايم دب األصييويي؛ ألن اي بييارة  دييا مقيييدة 

 .وييست مل قة بايم دب األصويي

 ل  قوي : إدداد صحي  قيد ايحكم باإلدداد.

وقوييي : لط قيي ع ل  بييين حكميي ع بييين حكييم اإلدييدادع فييإذا بييين حكييم اإلدييداد  ييذا ايحييافظ ايم تمييد 

يا ع  ب األدانيد دون ايدظر يف ايمتونألن  يي  من عادهتم لن يحكموا ع عمت من بايحكم ي متن وخصوص 

ايمتقدمين كاإلميام لحميدع ولبيي زرعية اييراز ع وايبييار   اظف  يح  م م دا لن اتقد    ألن عاألئمة ايمتقدمون
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ونحو م ال يحكمون ع ب األحاديت إال من خيالا نظيرة ك يية يميا عيدهم مين ايحفيظ  داودومس مع ولبي 

د ب ع وما شورك في ع ويحفظيون مئيا  األييو  مين األديانيد وايم رفةع يحفظون حديت ايراو ع وما تفر  

 قها.ع ب اختالفها واتفا

فهم ال يحكمون ع ب ايحديت بمجرد ايدظر إيب ذي  اإلدداد فحسيبع وإنميا يحكميون بيايدظر إييب 

 األدانيد ك ها.

يذي  حتب يو عب ر لحد م بقوي : إدداد صيحي  إذا ييم ي قبي  بميا ييدا وجيود ع ية لخيرىع فيإن  يذا 

 اإلطالق مبوا وم تر.

ا يف  ذه ايمسأيةع و  ؒ بن حجر اايحافظ  و قيد جيدع يكد  ق يل ق يل ايوقوعع و و لني  يذكر قيد 

ح،دي  )ع وبين قويي : (إسناده صحيل)يناير بين قوي :  يقوا: ندظر إيب  ذا ايداقدع كيف تصرفات ع  ل  و

اقد يناير بين ايقيويينع وي  ير  ذيي  باالديتقراء؛ باديتقراء لحكامي ع فيإن فإذا وجدنا لن  ذا ايد  (ع صحيل

ا  مر  يكو ذا ايكالم ايذ ا ويكيون صيحيح   ير بكيال اإلطالقيين بم ديب ولميا إذا وجيدناه لني  ي  ع ن م لرد 

 واحدع فيكون ايكالم كما قاا ايحافظ اي راقي لن  ي قبل إذا يم يقيده ب  ف يدتقد ايحديت بسبب .

 . ذا ما يت  ق بايمسأية األويب

ط بية اي  يم اييذين درديوا  يذا  ذا نستفيده نحين يف ايداحيية اي م يية؟ ل : مااويمكن أن يقول قائل منَّ 

ن طاييب اي  يم يف  يذا اي  يمع واكتسيب إذا تمك  ع إن شاء اهللاي  مع وتمكدوا في ع لقصد نحن يف ايمستقبل 

 ظر يف ايحديت فهو بين حايتين:يستفيد لن  إذا يم يستو   ايد   ع ماذا يستفيد من  ذا ايتفصيل؟ كة  في  م  

ا : لال يكون م  الحال  األولى  إيب إصدار ايحكمع يف  ذه ايحاية يتوقف؛ ألن  يم يستويف ايدظر. لر 

يي: لنيي  م ييلر إيييب م رفيية ايح  الحال،،  الثاني،،  يحكييم ع ييب  مع يكديي  يييم يسييتو   ايدظييرع فميياذا يف ييل؟ك 

 اإلددادع فيقوا إدداده صحي ع بحسب ما ظهر ي ؛ ألن  ذا  و االحتيا .

لو ايكفاييية يف  ييذا اي  ييمع فإنيي  ييي  لن يحكييم ايحكييم وعدييده شييرو  ايكفيياءة  عظييرولمييا إذا ادييتويف ايد  

 ص   ذا حديت  ايشاملع و و قوي :    
ا ي  ح  إن - ع لو  ذا حديت حسنع ف سب لن يكيون  يذا ايكيالم واضيح 

 .-شاء اهلل

ع وقوا ريره من األئمية يف حكمهيم ع يب األحادييت ؒ :  ي قوا اإلمام ايرتمذ  المسأل  الثاني 

  ذا حديت حسن صحي .
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 ايحافظ اي راقي:يقوا 

ذذذذ   م   -85  َ  ْ ت ْ ذذذذامَ    ْ ذذذذ   َمذذذذَ    ي م
 

ذذذذذذذ م   ظذذذذذذذ    َذذذذذذ مْ  فَذ  ذذذذذذذْ ْ  م ُْ  َمذذذذذذْ  ر فَذذذذذذذَْ  َ 
ن وايصيحة يف ايحكيم ع يب حيديت مين األحادييت  س   عيقوا لن ل ل اي  م ادتشك وا ايجما بين ايح 

وشروط  لقلع فكيف يجتميا يف ألن  مر  م دا لن ايصحي  لع ب يف ايرتبةع وشروط  لقوىع وايحسن لدنبع 

ا وحسد ا يف ايوقت نفس ؟ فهذا  و اإلشكااع ويذي  قاا:  ايحديت ايواحد لن يكون صحيح 

ِ  يف َمْتنَ ) حَّ ادتشيكل لن ي حكيم ع يب حيديت واحيد ع : ل  يف حديتمتنَ  (َواْسُتْهكَِل الحْسُن َمَع الصِّ

  لع يبع وايحسين مرتبتي  لدنيبع ألن راو  ألن ايصيحي  مرتبتي صحي  يف ايوقت نفس ع يماذا؟ بأن  حسن  

 ع فكييف يكيون  يذا ل  ضيب     لو قيل  ضبل   ن خف  س  بطع لو ضابطع وراو  ايح  دا لن  تام اي      ايصحي  مر  م  

ع نيذكر فأجاب العلماء ْن هذا بأجوب  كثي،راايحديت راوي  تام اي بطع ويف ايوقت نفس  خفيف اي بط؟ 

 ايدظر يف ايمتنع ثم ن ود إيب ايمتن ونربل  بما ذكرنا.ب  هاع ودعونا نذكر ب  ها دون 

 :أجهب أال ع  لم بأجوبة كثرية منهه

ن شهر  ذا ايمصل   حسن صحي  يوجيد  عمع و و قوا اإلمام ايرتمذ ك  لن  ذا ايح   ألن   و لك ر م 

حياتمع يف كيالم يف كالم ريرهع موجود يف كالم اإلمام لحمدع موجود يف كالم اإلمام ايبيار ع يف كالم لبيي 

 ي قوب بن شيبةع يكن لحاديت ق ي ة.

ذ كر  ذا ايمصل   حسن صحي  فهو اإلمام ايرتمذ  محميد بين عيسيب ايرتميذ  من لما ايذ  ي ك ر 

 يف كتاب  ايجاماع يف كتاب ايجاما ايميتصر لو ايجاما ايكبير. ؒ 
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 :بأجوب  ْديداأجاب أهل العلم ْن الجمع بين الحسن والصح  يف كَلا اإلماا الترمذي 

قايي  باعتبيار لن ي حيديت  عه،ذا ح،دي  حس،ن ص،حيل: : قايوا إن قيوا اإلميام ايرتميذ القول األول

 :إددادين

األوا  يو حسينع وباعتبيار اإلديداد اي ياين  يو  لحد ما حسنع واآلخر صحي ع فهو باعتبيار اإلديداد

 .صحي 

يم دب اي نيو ع وايم ديب اي نيو  بم ديب ع يريد ب  ا(نَس َح : ): لن  ذا اإلطالق و و قوي القول الثاين

ايم ديب  :ب  يهم قيااع ع فهيو يرييد ايم ديب اي نيو اظرع ويستحسن يما في  من مييزة  ايد      به  ايشيء ايذ  ي  

اي نو  ي حديت نفس ع ل  لن ايحديت ت من من م اين ايب ينة وايفصاحةع وجماا اي بارة ما ج يل  يذا 

 ايداقد حكم بحسد .

 :ع ل  ايم دييب اي نييو ع ولمييا قوييي نَس،،َح قوييي   :ود ايم دييب اي نييو ع قيياا ايم دييبإن ايمقصيي :فقييايوا

 ف  ب ايم دب ايم رو ع  ذا ايقوا اي اين. عصحي 

قياد ييرى يما وقا في  مين اييرتددع ل  لن ب يض ايد   عصحيل نب َس َح  هذا حدي ب  :: لن قوي القول الثال 

 لن  ذا اإلدداد حسن فحسبع ال يصل إيب ايصحي .

يييرى لن  ييذا اإلدييداد قييو  ويصييل إيييب ايصييحة؛ ف ييرتدد ايداقييد لو ايدقيياد يف ايحكييمع  ايدقيياد وب ييض

فب  هم يرى حسنع وب  هم يرى لن  صحي ع قاا اإلمام ايرتمذ :  ذا حديت حسين صيحي ع فيكيون 

نفيي  اإلمييام ايرتمييذ  ربمييا تييردد يف ايحكييم ع ييب  ييذا ع ر اي بييارة:  ييذا حييديت حسيين لو صييحي تقييدي

سن فحسبع فتقدير اي بارة:  ذا حسن صحي . ايحديتع  ل  يصل إيب ايصحة لو يحكم ع ي  بايح 

او  :وايسييبب يف ذييي   قيياد اخت فييوا فييي ع  ييل  ييو تييام اي ييبطع لم خييف  لن لحييد رواة اإلدييداد ايد   اييير 

يف ذي  تيردد يف ايح   عضبل  م ع يب حدي ي ع  يل  يو حسين لو صيحي ع ف يم ي ل يق لحيد ايحكميينع بيل ك 

 أن  يقوا  ذا حديت حسن لو صحي .جم هماع ك

صحي ع  و دون قويي  صيحي ع وفيوق قويي   نَس َح : لن قوا اإلمام ايرتمذ   ذا حديت القول الرابع

 .نَس َح 

ع ودون قويي  صيحي ع ل  لن نَس،َح صيحي ع فيوق قويي   نَس،َح  لن قوا اإلمام ايرتمذ   يذا حيديت  

بين ايصحي  وايحسنع فكأن  ذا ايحكيم ل شيرب األحاديت ايتي حكم ع يها هبذا ايقوا يف مرتبة متودلة 
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ع ما يرد يف ايصحةع ول شرب ما يوجدع لو ما يشرت  يف  ن  س  ا قايوا م ل ما ي  ايح  قاا يف ايشيء إذا يم يكن ح و 

زع بم دب اع يقاا في  لن  م   لن  ل شرب حالوةع ول شرب مرارة. ويم يكن مر 

شييرب ببشييرو  ايصييحةع  شييرب  صييحي ع ل  لنيي  م   فكييذي  حسيين   شييرو  ايحسيين فهييو يف مرتبيية وم 

 .متودلة

لن ايحكيم بايصيحةع وايحكيم بايحسين مت  يق بصيفا  اييرواةع وصيفا  اييرواة ربميا : القول الرابع

جد ايوصف األع ب ي قبوا. جد ايوصف األدنب ي قبواع وربما و   و 

عيدم ايتهمية فيقوا ب ض ل ل اي  مع وديأتيدا ايتدصيو ع ي  دون لديماء اآلنع يقيوا: إن ايصيدق و

او  لدنب يقبيوا حيديت  بايكذبع  ذا وصف   لع يب يقبيوا حيديت  ع وايحفيظ واإلتقيان  يذا وصيف  ايير 

او    .اير 

يي -و ييو ايصييدق وعييدم ايتهميية-فمقت ييب ايوصييف األوا  يينع     ع ييب حدي  يي م  يقت ييي لن نحك  س  بايح 

 ووجود ايحديت األع ب يقت ي لن نحكم ع ب حدي   بايصحة.

ع يقوا: إن لوصا  ايقبوا متدوعيةع فمدهيا ميا  يو   :نعيد مرا أخرى ذا ايقوا  و لدقها ولك ر ا خفاء 

لدنبع ومدها ما  و لع بع فمن لوصا  ايقبوا اييدنيا: ايوصيف بايصيدق وعيدم ايتهميةع فأنيت إذا عرفيت 

بييال  ميا ع تقبل خرهع يكن  ذا وصيف لدنيب شيو بأن  صادقع ولن  رير متهمع  ل تقبل خره لم ال؟

ر  بايصدق وايحفظ واإلتقانع فإن  توافر م   ايوصف األع بع و و ايحفيظ واإلتقيانع فيقيوا قائيل يو ع  

 إن ايحسن يقت ي لن راو  ايحديت عدده ايصفة ايدنيا ي قبواع و ي ايصدق. : ذا ايقوا

ا ي حديتع و يي ايحفيظ واإلتقيانع فيقيوا: م ديب ذيي  لني  ال ي     وايصحي  يقت ي وجود ايصفة اي   

 .نيا ما ايصفة اي  ياع و ي ايصدق ما ايحفظ واإلتقانا يف وجود ايصفة ايد  إشكا

 لصل ايق ية مفروضة يف راويينع يكن لخذنا ب د ذي  لن  من ايممكن لن تجتما يف راو  واحد.

وعدم هتمةع يقوا  يذه ايصيفة اييدنيا ي قبيواع مياذا نحكيم  عفر  ايق ية لن لحد ايرواة عدده صدق 

 حسن. بأن  ع ب حدي  

 .حسنبأن   ا ي قبواع نحكم ع ب حدي  ي     راو  آخر عدده ايحفظ واإلتقانع  ذه ايصفة اي   

 ايحفظ واإلتقانع  ذه ايصفة اي  يا ي قبواع نحكم ع ب حدي   بأن  صحي .عدده آخر راو  
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 صحي . نَس َح راو  ثايت عدده صدق وحفظ وإتقانع نحكم ع ب حدي   بأن  

ن  لعم من ايصحي   م يقويون: ايحسن ف ذي  س  وعيدم هتميةع  ولمانية   ل  لن ايراو  عد  صدق  ع ايح 

  ذه صفة عامة.

لنيتم تصيوروا ي ديي مين ايحسينع  خياص   وإتقانع لخوع لو نوع   ولمانة وحفظ   ق  ايصحي ع عد  صد

او   دائرة واد ة  ذه دائرة ايحسنع يف داخ ها دائرة صينيرةع  يذه دائيرة ايصيحي ع و يي   ييذ  عديدهاايير 

 .صدق ولمانة وحفظ وإتقان

نكتفي هبذا يا إخوانع  ي عشرةع نكتفي هبياع ون يود إييهيا ميرة لخيرىع ن يود إيهيا مين خيالا اييدظمع 

 ونذكر ما يم يورد.

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َف،،،،،فْن َلْفظ،،،،،م َي،،،،،رِْد َفُق،،،،،ْل: ِص،،،،،ِ    .................................... 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِعْيَ   -86   بِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِه الضَّ

 

 ......  .............................. 

ل  يقوا: فإن يرد اإلمام ايرتمذ  بقوي  حسنع م دب اي فظع ل  ايم دب اي نو ع فإن  ي زم ع ب ذيي  

ألن ايدظير إييب ميا ت يمد  ايحيديت مين ايم ياين ايج ي يةع  لن تصف ايحديت اي  يف بأن  حسنع يماذا؟

سن األيفاظع و ذا يوجيد ح تيب يف لحادييت ضي يفة وموضيوعةع في يزم ع يب ذيي  وايم اين ايجمي ةع وح 

 تحسين األحاديت اي  يفة وايموضوعة.

يما قاا: إن  يحتمل لن يريد ايم دب اي نو ع ادتشكل ع ي  ب ض ايحفاظ بأني   ؒ وابن ايصالح 

 .«بالعلم ففن طلبه خهي  مْ كُ يْ لِ َْ »: ◙م  ون يذي  بحديت م اذ لو ي   عب ض

 يذا  ت طوييل راويي  ميتهم بايكيذبع وميا ذيي  يقيوا ابين عبيد ايير: ذا ايحديتع و و حيدي :قايوا

ا ي  ع ن وإدداده يي  بذاكس  ح   حديت   حسد ع وقايوا إن  ذا ايتحسين متج  إيب ايم دب اي نيو ع ايم ديب فإذ 

س   عايحسن ايم دب اي نو  ي تع ن ايم اين ايواردة يف  ذا يح 
د  ما االنتقاد ع ب  ذا ايقوا؟ و و لن ي يراد ايح 

ن اي نو ؟ س  ن ايح  س  إني  ي يزم ع يب ذيي  وصيف األحادييت اي ي يفة  :االنتقياد ايموجي  ع يي  قيايوا بايح 

نع وماذا ي دي  ذا ابن عبد اير يصف حديت شيديد اي ي ف بأني  حسينع فأجياب ل يل اي  يم بميا  س  بايح 

ا ونحتاج ع بأن لصال   ر  ديتكرر م دا ك ير  ك مة صحي ع فهو ييم  ن ماس  ن في  ايح   فر  ايق ية يف حديت ق 

: قياافيال ييرد لن ي  ع صحي  حسن    ذا حديت   : ذا حديت حسن ودكتع وإنما قاا :اإلمام ايرتمذ  ل  ق  ي  
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سن تدبهوا لن  عألن فر  ايق ية يف لحاديت صحيحة عإن  ي زم ع ب ذي  وصف األحاديت اي  يفة بايح 

فإني  ال إشيكاا فيهيا ع لما ك مية صيحي  عنَس َح  ذا ايمصل   حسن صحي ع ما عددنا إشكاا إال يف ك مة 

 :قياالن ايمراد هبا ايم دب االصلالحيع إذا كان ايمراد هبا ايم دب االصلالحي فال يرد ع ب ايرتمذ  لن ي  

إن ب ض األحاديت اي  يفة توصف بايحسنع ألن لصل ايق ية مفروضية يف ايحيديت ايصيحي ع وييي  

ا.  يف ايحديت ايذ  ال يكون صحيح 

 اي راقي: قاا ايحافظي

 َف،،،،،فْن َلْفظ،،،،،م َي،،،،،رِْد َفُق،،،،،ْل: ِص،،،،،ِ    .................................... 

،،ِعْيَ ، أْو َي،،رِْد َم،،ا َيْخَتِل،،ْ   -86   بِ،،ِه الضَّ

 

 .......................... َس،،،،،،،نَُدهُ  

وكال ع ددادين: لحد ما حسنع واآلخر صحي  ذا ايقوا اي اين لو اي ايتع و و لن ايحديت ي روى بإ 

 ذين ايقويين قاا هبما ابن ايصالحع ايقوا بأن حسن ايمقصود ب  ايم دب اي نو ع وايقيوا بيأن ايحيديت 

 ر  
 .ؒ لحد ما حسن واآلخر صحي ع قاا ب  ابن ايصالح  :بإددادين    و 

 ؟ماذا يرد ْلى هذا القول

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 (َفْردب وِصْ   أْو َيرِْد َما َيْخَتِلْ  ... َسنَُدُه، َفَكْيَ  إنْ )

ماذا تف ل بحكم اإلمام ايرتمذ  ع ب ب ض األحادييت بأهنيا حسيدة صيحيحةع و يي لحادييت  :يقوا

و  بليريقين:  لفراد؟ ما م دب فرد؟ ل  ما يي  إال طرييق واحيدع لنيت تقيوا لن م ديب حسين صيحي ع ل  ر 

 لحد ما حسنع واآلخر صحي .

يق واحيد لط يق ع يهيا  يذا ايحكيمع بيل زاد األمير ايرتمذ  لط ق ع ب لحاديت لفراد يي  يها إال طر

ا فقاا:  ذا حديت   ن صحي  رريب ال ن رف  إال من  ذا ايوج ع ما م ديب ررييب ال ن رفي  إال س  ح   توضيح 

ا كيف يجتما بين لن  يي  ي  إال طريق واحدع ويكيون  علن  يي  إال طريق واحد :اهد     م   من  ذا ايوج ؟ فإذ 

ك يم ماذا؟ هبيذا ايحكيم بيأن لحيد ايليريقين حسين واآلخير صيحي ع  يذا ميا ييورد ع يب  يذا  ي  طريقان ح 

 ايقوا.
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 قاا ايحافظ اي راقي:

 َو )ألب،،،،ي الَف،،،،ْتِل( يف اَلْقتِ،،،،َراِح  -87

 

 أنَّ انِف،،،،،َراَد الُحْس،،،،،ِن ُذْو اْص،،،،، َِلَِح  

بين اظ  و ايحافظ محمد بن ع ي بن و يب ايقشيير ع ايمشيهور بيابن دقييق اي ييدع ايحياف :أبو الفتل 

 دقيق اي يد ايمتوىف ددة اثدتين ودب مائة.

 .(أنَّ انِفَراَد الُحْسِن ُذْو اْص َِلَِح ) يقوا: 

ن يها م دب اصلالحي و و ما ذكرت  قبل ق يلع ل  توافر ايصفة ايدنيا ي قبواع لن يل يق س  لن ك مة ح  

همةع  ذه  ي ايصفة ايدنيا يتايحسن ع ب ايحديت إذا توافر في  ايصفة ايدنيا ي قبواع و ي ايصدق وعدم ا

 همة.نياع و ي ايصدق وعدم ايت  فة ايد  اصلالحي عامع و و وجود ايصِّ  فايحسن ي  م دب  ع ي قبوا

فإن  ي زم في  لن توجد ايصفة اي  يياع و يي ايحفيظ واإلتقيانع إذا فهمديا  يذا ايكيالمع  عولما ايصحي  

 يقوا ي  ايحافظ اي راقي:

 ل،،،ْيَس َيْلَت،،،بِْس َوإْن َيُك،،،ْن َص،،،لَّ فَ  -88

 

ُك،،،،،،،،،،،لُّ َص،،،،،،،،،،،ِحْيَل َحَس،،،،،،،،،،،نب  

ل  إذا كان  ذا ايراو  عدده ايصفة اييدنيا و يي ايصيدق واألمانيةع فيال ي تيب  ع يي  لن توجيد م ي   ...................

نيا يقت ي لن يكون حدي ي  حسيد اع ووجيود ايصيفة و ي ايحفظ واإلتقانع فوجود ايصفة ايد   عايصفة اي  يا

ا؛ ويذي  قاا اإلمام ايرتمذ :  ذا حديت   اي  يا يقت ي  حسن صحي . لن يكون حدي   صحيح 

يا ايح  وقاا: إن  ذا األمر ايذ  ذكرت  ال يد ك ع بم دب لن وجود ايصفة اي  يا ال ي يزم مدي ع عفيو   م ك 

ن ال ي زم مد  ايحكم بايصحة. س   بايصحة ال ي زم مدها ايحكمع ايحكم بايح 

يينلمييا ايحكييم بايصييحة في ييزم مديي س  يين  ا د يي   ألن ق   ع  ايحكييم بايح  س   ييو ايم دييب اي ييامع فيييدخل فييي  ايح 

 ايصحي ع ويدخل في  ما يي  بصحي ع ل  حسن فقط.

لن راو  ايحيديت ايحسين ال يشيرت  فيي  إال  يكن  ذا ك   بداء  ع يب ميا قيرره ابين دقييق اي ييدع و يو

كذي  يشرت  في  اي دايةع ويشيرت  ايصدق وجانب اي دايةع يكن مر م دا لن راو  ايحديت ايحسن يي  

 في  وجود شيء من اي بطع و و ق ة اي بط.

ايحديت ايحسن يي  فقيط ايشير  فيي   س يم هبذا ايكالمع و و لن راو فيرد ع ب  ذا ايقوا عدم ايت  

ع فهذا ايذ  يورد ع ب كالم ابين  لن يكون ايراو  عدال صادق اع بل ي شرت  في  لن يكون عدده ضبط وإن قل 

 .ؒ يق اي يد دق
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يا مين اييرواة ال نقيف يف كيالم إنما ر   بما ما نحتاج إيي  ونستفيده يف ب ض ايم ايقع م يل لن نجيد راوي 

ايدقاد ع ي  إال يف جانب اي دايةع يف وصف  بايصالح وايديانة واي بادةع وجانب اي دايةع قايوا عيداع نصيوا 

يين  ع ييب عدايتيي ع لو قييايوا صييادق يف كالميي  فييإذا وجييدنا م ييل  ييذا يمكيين لن ع خيِّيير  صيياي  ع لو نحييو  ييذا ديِّ

ن ايحديت بداء ع ب لمرين:  نستأنت بكالم ابن دقيق اي يدع ونحسِّ

 : ثبو  اي داية.األمر األول

ا من ناحية اي بط يدصوا ع ي ع ف ما دكتوا عدي  نقبيل واألمر الثاين : لهنم يو ع موا مد  اختالط ا وض ف 

 ألن  يم يدقل ضبل . ؛حدي  

 وا ايحافظ اي راقي:ثم يق

ذذذذذذذذذذذْ  ِّفْذذذذذذذذذذذذَ   م  -89 ِ  مم  َ ِّْ َ     َمذذذذذذذذذذذ  َ ذذذذذذذذذذذ
 

 َحْي،،،،ُ  اْش،،،،َتَرْطنَا َغْي،،،،َر َم،،،،ا إْس،،،،نَادِ  

 

 
 

ل  رجا إيب ايق ية ايسابقةع و ي لن  إذا اشرتطدا يف ايحديت ايحسن ايصحي  ت دد األديانيدع فإني  

 فهذا م دب قوي :يورد ع ي  األحاديت ايحسدة ايصحية ايتي يي  يها إال إدداد واحدع 

ل  لوردوا ع ب  ذا ايقوا ايماضي األفراد ايصيحية ايتيي يحكيم ع يهيا ع (َوأْوَردوا َما َصلَّ ِمْن أْفَرادِ )

 صحي . حسن   ايرتمذ  بقوي :  ذا حديت  

قياا ايرتميذ  وحكيم ع يي   ع  يذا ايحيديت«اتا األْم،ال بالنيَّ،مَ إنَّ »لشهر م اا يهذه ايق ية حديت: 

يحييب بين دي يد ع و يذا ايوجي   يو ت حسن صحي  رريبع ال ي  ر  إال من  يذا ايوجي بقوي :  ذا حدي

ع عين رديوا اهلل ◙األنصار ع عين محميد بين إبيرا يم ايتيمييع عين ع قمية بين وقياصع عين عمير 

♀. 

ين يقيوا: إن قيوا اإلميام ايرتميذ   يذا حيديت  صيحي ع ل   نَس،َح فم ل  ذا ايحديت ييورد ع يب م 

و  بإددادينع ف ن يقوا بذي .ايحديت ر   هذا ايحديت ما ي  إدداد إال  ذا اإلددادع فهذا يورد ع ب م 

يا:  (َف،فْن َلْفظ،م َي،رِدْ ) إذا كانت األقواا اآلنف ذكر اع اآلن يف ايدظم ذكر ايم دب اي نيو  يف قويي : يفظ 

 ل  اي فظ اي نو ع بم دب لن ك مة حسن ي راد هبا م دا ا اي نو .

 ل  لن ي حديت إددادين:ع (َما َيْخَتِلْ  ... َسنَُدهُ أْو َيرِْد ) ايقوا اي اين:

 .نَس َح  :لحد ما
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 صحي . :واآلخر

جيد فيي  ايصيفة اييد  ال ل الثَّ وْ القَ  نيا ي قبيواع و يي : قوا لبي ايفيت  ايقشيير  لن ايحيديت ايحسين و 

جيد فيي  ايصيفة اي  ييا ي قبيواع و يي ايحفيظايصِّ  ان فيال واإلتقي عدق وعدم ايتهمةع وايحديت ايصيحي  و 

بقيي ايقيوا بيأن ع دنياع وصيحي  باعتبيار وجيود اي  يياباعتبار وجيود ايي ت ار  يف اجتماعهماع فهو حسن  

يف كتابي   ؒ بين ك يير ان وايصحةع و ذا ايقوا قاا ب  ايحيافظ س  حسن صحي  مرتبة متودلة بين ايح  

بيأن  يذا ايقيوا ي يزم  ورد ع ي  ل ل اي  م كايحافظ اي راقي وايحافظ بن حجر ع«اختصار ْلوا الحدي »

 مد  وجود نوع متودط بين ايحديت ايصحي ع وايحديت ايحسنع وال قاعدة بذي .

ايقوا بأن  ذا ايحديت يف رتبة متودلة بين ايحديت وايحسن يقت ي وجيود نيوع بيدهمياع وييم يقيل 

 لحد من ل ل اي  م بذي .

رايب ييا مييا يصييف بيي  وجييواب لقييوى مديي   ييو: لن قييوا اإلمييام ايرتمييذ   ييذا حييديت حسيين صييحي  

لن لع يب ايصيحي  ميا لخرجي   وم،ر معن،ا عل  لخرجهيا ايبييار  ومسي مع ب صحتهاع األحاديت ايمتفق 

ايبيار  ومس مع فكيف يصف األحاديت ايتي  ي يف لع ب درجا  ايصحة بأهنيا يف مرتبية بيين ايصيحي  

 وايحسن؟

ع مدهيا لك ير مين لييف لط قي  ع يب قرابية لييف وخمسيمائة حيديت ص،حيل نَس،َح م ال  يذا ايوصيف 

لو يف لحد ماع فهل  ذه األحادييت يسيت صيحيحةع وييسيت حسيدةع بيل يف مرتبية  نيْ َح يْ حِ الصَّ حديت يف 

 .وجي ع ويف مكان  يي  كذي  فال ش  لن  ذا اإليراد إيراد   متودلة؟

ا م   :اإليراد الن   ذا ال يمكن لن يكون صحيح  وصيف ألن رايب األحادييت ايتيي يصيفها هبيذا اي عتجه 

 ي األحاديت ايمتفيق ع يب صيحتها ايتيي  يي يف لع يب درجيا  ايصيحةع فيال يمكين لن تكيون يف درجية 

 متودلة بين ايصحي  وايحسنع  ذا ايقوا ايرابا ق دا البن ك ير.

ع لن قيوا اإلميام «يبيةايد  »بين حجير يف ااقيلع و يذا ذكيره ايحيافظ : و يو اييرتدد يف ايد  القول الخامس

ف ديد ع ل  راو  ايحيديت ف  يرتدد يف ايحكيم ع يب ناقيل ايحيديتع حسين صيحي  ذا حيديت  :ايرتمذ 

فياالختال  يف حايي  حكيم  عب ض ل ل اي  م يرون اي  م خف ضبل ع وعدد ب  هم يرون لن  تام اي يبط

 صحي . نَس َح  ذا حديت  عع ي  ايرتمذ  هبذا ايقوا
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ا يرد ع ي  ما تقدم قريب ا ألن  ذه األحاديت ايتي وصفت هبيذا ع لن  ال يمكن لن يكون كذي  و ذا لي  

،،ايوصييف رايبهييا يف  ،،ع فهييل رواة نيْ َح يْ حِ الصَّ لو يف تحسييين  عيف قبييويهم ورد ييم رييايبهم مييرتدد   نيْ َح يْ حِ الصَّ

مكين لن يكيون عديد يف لع يب درجيا  ايحفيظ واإلتقيانع فيال ي   نيْ َح يْ حِ الصَّ الع رواة  حدي هم وتصحيح ؟

 ب   درج ايصحي ع لو يب   درجة ايحسن.اإلمام ايرتمذ  مرتدد فيهمع  ل ي

ق ديا : ايراج  مين األقيواا ايحمسيةع و ذه األقواا اييمسة إذا كان كل واحد مدها ما يي وا من إيراد

لن  ي يزم مدي  لن يوصيف بي  األحادييت اي ي يفةع  :قايوا إذا لراد ايم دب اي نو  ع ي  إيرادع ما  و اإليراد؟

 حاديت ايصحية.و ذا رد  بأن فر  ايق ية يف األ

يكن يمكن لن يقوا قائل: إن األصل يف م ل  ذه األيفاظ إرادة ايم دب االصلالحي ال إرادة ايم ديب  

 اي نو ع فال ي يرج عن  ذا األصل إال بدييل.

ا يريد اإلمام ايرتمذ  بقوي  يا لن اإلميام ايرتميذ   نَس،َح : فإذ   ؒ ايم ديب االصيلالحيع خصوص 

ب االصيلالحي ي حيديت ايحسينع د ي   ايكيالم جياء  يو بدفسي  وعير   يديا ايم   م زاعم  ذامن لجل لال يزع  

د ا ف ي»فقاا:  ا ق    م  ن و  س  يت  ح  د  ا ح  ذ  ت اب د ا   
ن ا ك  د  ا ل ر  إ ن م  سن ب    ع ف  ن اح  د د  د اده ع  ى ال  إ د  و  ير   ي 

يت  يد  يل  ح  يو  ك  ع و   

بي   ذ  ا ب اي ك  ي  متهم 
او  ون  ر  ج  ن  ر  ع وي روى م  ك  ي     ي ر  و  و  ذ  ن  ن ح  س  يت  ح  د  ن ا ح  د د 

و  ع  ا ع ف ه  ون  شاذ  ال  ي ك   .«ع و 

ا  يو يرييد ايم ديب االصيلالحيع ال يرييد ايم ديب اي نيو ع و يذا ايم ديب االصيلالحي فيي  ثالثيية  إذ 

 شرو ع و ي:

ا. -1  لال يكون ايحديت شاذ 

ا. -2  ولال يكون راوي  متهم 

 و ذي .وي روى من رير وج  نح -3

ا ق ية ايم دب اي نو   ذه مردودة اصيلالحي ا  أن اإلمام ايرتمذ  نفسي  بيين يديا لني  يرييد م ديب  ب عفإذ 

 فسره وذكر شروط .

ا ايقوا األوا ايم دب اي نو  انتهيدا مد ع نحن نمشي بحسب ترتييب األيفيية وإال  يو ايقيوا اي ياين  إذ 

 عدد ابن ايصالح.
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ددده بم دب لن يكون لحد اإلددادين حسن واآلخر صحي  ييرد ع يي   يرد ما ييت ف : لوايقوا اي اين

 األفرادع األحاديت األفرادع كما قاا:

 َوأْوَردوا َم،،،،ا َص،،،،لَّ ِم،،،،ْن أْف،،،،َرادِ  -89

 

 َحْي،،،،ُ  اْش،،،،َتَرْطنَا َغْي،،،،َر َم،،،،ا إْس،،،،نَادِ  

 

 

 

ن  لن راو  ايحديت  :ع ي  د  ير  : و و قوا ابن دقيق اي يد القول الثال  س  شرت  دق فقطع بل ي  ايصايح 

اع وإن يم يكن يف درجة راو  ايحديت ايصحي .  في  وجود ايصدق ووجود اي بطع وإن يم يكن تام 

ي :ك يروايقوا ايرابا قوا ابن  ع يي  بيأن  رد  و و لن  يريد درجة متودلة بين ايصحي  وايحسينع  يذا ي 

مكين ع فهي يف لع ب درجيا  ايصيحةع فيال ي  نيْ َح يْ حِ الصَّ م رايبها يف ك  م ع يها هبذا ايح  ك  األحاديت ايتي ح  

 لن تكون بين ايصحي  وايحسن.

اقلع لن   يل  يو تيام اي يبط لو دون ذيي ؟  يل صيدوق؟  يل  يو : و و ايرتدد يف ايد  القول الخامس

ا ي   بأن رواة األحاديت ايتي وصفت هبذا ايوصفع و م رواة ايحديت ايصحي   :ع ي  رد  حافظ متقن؟ لي  

درجا  ايصحة م ل ماي  عن نافا عن ابن عمرع لو ايز ر  عن د يد بن ايم ِّيب عين لبيي  ايذ  يف لع ب

  ريرة.

حديت يحيب بن د يد األنصار ع عين إبيرا يم ايتيمييع عين  «ا األْمال بالنياتمَ إنَّ »: لو م ل حديت

 .◙محمد بن إبرا يم ايتيميع عن ع قمةع عن عمر 

 لن وم يصي  «اي  يل شيرح» يف ؒ ايحيافظ بين رجيب  يو ميا لشيار إييي   :ي ل لن ايقوا ايراج 

ع ايرتميذ  عديد ايحسين شيرو  فيي  تيوافر  ل ع صيحي  حسين حيديت  يذا ايرتميذ  اإلميام قوا م دب

وخمسية شيرو  ع ثالثية شيرو  ي حسين ايرتميذ  اإلميام اشيرت ع ايم روفة ايصحة شرو  في  وتوافر 

ا ن مل عم ية حسابية عم ية مقارنةع فددظر ي صحي ع  ميا  يي ايشيرو  ايمشيرتكةع نحيذ  اي يدد اييذ  إذ 

اشرتك يف كال ايدوعينع نحذ  ايدوع ايذ   و مشرتك يف كال ايدوعينع وندظر ما  و لوييب موجيود يف لحيد 

 ايدوعين فدقتصر ع ي .

  دا ما رواه عدا ضابطع بإدداد متصل من رير شذوذع ومن رير ع ة.ق   :الصحيل

ياع وال يكيون : إن ايحديت اياإلماا الترمذي يقول اع وييروى مين حسن  و ما يم يكن راوي  متهم  شياذ 

 داك شر  مشرتك عدم ايشذوذع عدم ايشذوذ مشيرت  يف كيال ايديوعينع يف ايحيديت ع رير وج  نحو ذي 

ا كم بقي من ايشرو  اآلن؟ ايحسن عدد اإلمام ايرتمذ  ويف ايصحي ع ليي  كذي ؟ صيار  ايشيرو   إذ 
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آلن صيار  ديب ةع ق ديا ثالثية عديد ايرتميذ  وخمسية يف ايحيديت ايصيحي ع كم؟ كانت األوا ثمانيةع وا

ا صار مجموع ايشرو  كم؟ ا ندظر يف  ذه ايسب ة. عدب ة وجدنا لن لحد ايشرو  مشرتكة؛ إذ   إذ 

يا بايكيذبع يف ايحيديت ايصيحي  لن يكيون  يقوا اإلميام ايرتميذ : ولال يكيون راو  ايحيديت متهم 

ع  ل يوجد  ذا ا ماذا؟ يا بايكيذب  يل يوجيد يف ايصيحي ؟عدال  يوجيدع بيل  يشر  لال يكون ايراو  متهم 

ا موجود يف ايصحي ع بل يوجد ما  و لع ب مد ع ييي  فقيط لن  ا  ذا ايشر  لي   يوجد ما  و لويب مد ع فإذ 

 يكون رير متهمع بل لن يكون بيِّن اي دايةع رجل عداع مستقرة عدايت ع ويي  فقط يم ن ر  عد  كذب ا.

 ست ، فهذه هي شروا الحدي  الحسن الصحيل. بقي من الهرواإًذا 

ا شرو  ايحديت اييمسةع وايشر  ايسادس  و  لن ي روى من رير وج  نحو ذي . إذ 

ا ايحديت ايحسن ايصيحي  عديد اإلميام ايرتميذ   يو ايحيديت اييذ  يرويي  عيدا ضيابطع بإديداد  إذ 

 .مصلع من رير شذوذ وال ع ةع ويروى من رير وج  نحو ذي 

هيذا فع ولميا  يذا ايتفصييلع و يذا ايتصيوير ؒ بن رجيب ا ذا ما لشار إيي ع وم دب كالم ايحافظ 

 وبصيارتي. من عدد 

ا  ذا ايكالم يرد ع ي  إيراديكن   و يو لنديا نجيد لحادييت ال تيروى مين ريير وجي ع م يل حيديت  :لي  

ررييب ال ي  ير  إال مين  يذا يقيوا ايرتميذ : « اتبالنيَّ، ا األْم،اُل مَ إنَّ » :ع فحديت«اتبالنيَّ  ا األْماُل مَ إنَّ »

 ايوج .

ع يرييد بي  روايية «وُي،روى م،ن غي،ر وج،ه نح،و ذل،ك»لن اإلمام ايرتمذ  يف قويي :  :فالجواب ْن ذلك

 ايحديت دواء توجد ي  شوا د لو طرق بم داه لو ب فظ ع كل ذي  داخل يف  ذا ايت بير ايذ  ي  ر عد .

ُيروى م،ن غي،ر وج،ه »ع فيريد ب   ذا ايلريقع ففرق بين قوي : «الوجه َل ُيعرف إَل من هذا»ولما قوي : 

ع فمراده لن  ذا ايحديت ما ت مد  من لحكام لو مين م ياين موجيودة إميا ب فظهيا لو بم دا يا يف «نحو ذلك

« اتبالنيَّ، ا األْم،اُل َم،إنَّ »يدا ع ب ذي  لن  يو نظير  يف حيديت:  لحاديت لخرىع ما ايدييل ع ب ذي ؟

ا َم،إنَّ »حيديت: ع كيف  ذا؟ وواقا وموجودي دي وجي   «وُيروى من غير وجه نحو ذلك»ن قوي : وجد  ل

ا حتيب يكيون « اتبالنيَّ  األْماُل  ت من اشرتا  اإلخيالص يف األعمياا ايصيايحةع ال يكيون اي ميل صيايح 

اع  ل  ذا ايم دب موجود يف لحاديت لخرى؟ ع يف لبيواب موجود يف لحاديت ك يرةع يف لبواب ايدفقة صايح 
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يياص  ت ايحييديع ◙ايجهييادع يف لبييواب ايسييفرع يف لبييوابع موجييود ميي ال يف حييديت ديي د بيين لبييي وق 

 إَل،ى »: ♀ايم رو  يما مر  يف فت  مكةع يقوا ي  ايدبي 
ِ
إِنََّك َلْن ُتنِْفَ  َنَفَقً  َتْبَتِغي بَِها َوْج،َه اهَّلل

َلْيَها َْ  َتْبَتِغي بَِها َوْجَه  »فقوي :  .« ُأجرت 
ِ
 .«اتبالنيَّ  ا األْماُل مَ إنَّ »ع  و نفس  « اهَّلل

 ِه،َي اْلُعلْ »: ايجهاد باب يف ♀وقوا ايدبي 
ِ
 َمن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُ  اهَّلل

ِ
ع «َي،ا َفُه،َو فِ،ي َس،بِيِل اهَّلل

 .«اتبالنيَّ  ا األْماُل مَ إنَّ » ذا في  اشرت  اإلخالصع و و نفس  

ا م ال  قوي  يف حديت لن   ُكْم َما ِس،ْرُتْم مس،يًرا َوَل َقَ ْع،ُتْم وادًي،ا إَل،ى ش،ركوكم فِ،ي »: ◙لي   إِنَّ

و   ع شركو م يف األجر بسبب«اأْلَْجرِ َحَبَسُهُم اْلُعْذرُ  نيتهمع فاشيرتا  ايديية موجيود يف لحادييت ك ييرةع فير 

ايحيديت إال   ي  ير اشرتا  ايدية يف لحاديت ك يرة نحو  ذا ايحديتع يكين هبيذا اي فيظع وهبيذا ايسيياق ال

ا ك مة ع من  ذا ايوج  مت يددةع لو بشيوا د  ريد هبا اإلمام ايرتمذ  لن ايحيديت م يرو  بليرق  ي   نَس َح فإذ 

 .لكانت باي فظ لو بايم دب مت ددةع دواء  

و   ابل ذكر ايحافظ   لجيل ومينع ╚ايم دب يف آثار موقوفية عين ايصيحابة  بن رجب لن  ربما ر 

و    ايحيديت ذيي  يكيون ؛حسين  : ايرتميذ  اإلمام قاا ذي   ع يب موقوفية آثيار يف آخير وجي  مين م دياه ر 

 .ايصحابة

ما يت  ق بقوا اإلمام ايرتمذ :  يذا حيديت حسين صيحي ع ونكتفيي هبيذا ايقيدرع وإذا  هذا باختصار

 كان  داك لدئ ة نستما إييها.
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َؤال ل  يف يفظي ع صيحي   نَس،َح فقياا بايدسبة يمن لوا كالم ايرتمذ  بأن  لراد ايم دب اي نيو ع  :السُّ

 قاا ع ب  ذا ايتأويل حسن ل  إددادهع صحي  ل  يف م داه؟ايسؤاا: يماذا ال ي   .ل  يف إدداده

 ذا ايسؤاا ربما ذكره ايسيائل قبيل لن نقيرر لن ل يل اي  يم متفقيون ع يب لن ك مية صيحي   الَجَواب:

 شكاا يف م دب ك مة حسنع ب باهباع بم دب لهنا جاء  بم دا ا االصلالحيع وإنما اإل

م لهنم فإن  كما تقد   عإذا كان فقط من باب ذ كر اإليرادا  يمشيع لما ع ب ايقوا ايذ  م ب :ع ب كل  

 متفقون بأن اإلمام ايرتمذ  يريد بقوي  صحي ع ل  ايم دب االصلالحي.

َؤال  لدانيده صحاح  و كايحكم ي حديت؟ :قويهم :السُّ

يوا: ي يروى بأديانيد صيحاحع ل  لديانيد صيحيحةع فهيم يحكميون عين ن م  و حكم إذا قيا الَجَواب:

 ايحديت بأن لدانيده صحيحة.

َؤال  :  ل صحي  لن ايرتمذ  إذا قاا  ذا حديت حسنع فايمراد ب  ايحسن ينيره؟السُّ

ا.    ذا ايسؤاا جاء يف مكان  ويف موض    الَجَواب:  ع وذكرنا بق ية مهمة جد 

َؤال حي ع ل  لن  يذا ايحيديت تيوافر  يف شيرو  ايصيحة اييمسيةع ميا عرفدا م دب حسين صي :السُّ

و  من رير وج  نحو ذي ع انتهيدا من  ذا؟  كون  ر 

 ذا حيديت حسينع  يل  يو  :فيما يو قاا اإلمام ايرتمذ  نَس َح : فما م دب ك مة يسأل السائل ويقول

 .   حسن يذات ؟ لم  و حسن ينيرهع  كذا ايسؤاا يف دياق  

 ن ينيره.س  يح  ريد ا: ي  فنقول له

ع فكييف يسيتقيم  يذا    م دا لن  حديت ض يف انجر بت دد طرق ي مر   ه  : ايحسن ينير  فيسأل سؤال يقول

لن  ذا ايحديت فيي  ضي ف وانجير بت يدد طرقي   :إن  يجما بين ايحسن وايصحي ع م دب ذي  :ما قويدا

 و و صحي ع و ذا ايكالم ال يمكن لن يستقيمع وال يمكن لن يص .

ن  : اب باختصار، ومن وجه آخر نقولفالجو س  ف  يريد ب  اإلمام ايرتمذ  ما ايح  لن ايحديت راويي  عر 

و  من رير وج ع  ذا فيما يو لفرد ك مة   .نَس َح رير متهمع ولن ايحديت رير شاذع ولن ر 
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ا يقيرن  علن ايحديت يم يصل عدده إيب ايصحة :ع م دب ذي نَس َح إذا لفرد ك مة  ألن  يو كيان صيحيح 

 نَس،َح ا يم ييذكر م ديب ك مية اع ف م  ه  ألن  يحكم ع ب كل األحاديت بما ي يق ب   عبك مة صحي  نَس َح ك مة 

لن  ذا ايحديت ال توجد في  شرو  ايصحةع إذا يم توجد في  شيرو  ايصيحةع  :ك مة صحي ع م دب ذي 

اع يكد   ماذا يكون؟ و  يكون ض يف  نحين ميا عديدنا فقيط  :ق،د يس،أل س،ائل يق،ولمن ريير وجي ع       ض يف ر 

 ع عددنا حسن يذات ع يم  ال يكون ايحديت حسن يذات  عدد ايرتمذ ؟ه  صحي  وض يف وحسن ينير  

ع بييل ي  حييق ايحسيين يذاتيي     ق بييين ايصييحي  وايحسيين يذات ييفييرِّ لن ايرتمييذ  ال ي   :ف،،الجواب ْ،،ن ه،،ذا

ا يم يحكم ع ب ايحديت بايصحة فايح ض يفع يكين ديت عدده بايصحي ع فيحكم ع ي  بايصحةع فهو يم 

سين وال ويم يحكم ع ي  بايصحةع وبين قوي : م ال  ع نَس َح ايفرق بين قوي :   رريبع وييم يحكيم ع يي  بايح 

و  ميين رييير وجيي ع وايحييديت نَس،،َح ايصييحةع لن قوييي   اع يكديي  ر  ع ل  لن ايحييديت  ييذا وإن كييان ضيي يف 

و  من رير وج  ويي  شديد اي  فع فإني  يرتقيي إييب ايحسين ينييرهع فهيو حسين عديدهع  اي  يف إذا ر 

 وم دب ايحسن  دا ل  ايحسن ينيره.

ا يكون  ييم ييذكر ايصيحةع ييو  يدا ع ب لن ك مة حسن وحد ا تدا ع ب لن ايحديت في  ض فع لي  

 قاا ك مة رريب وحد اع نو ل ل اي  م يف ايقديم اينريب عدد اإلمام ايرتمذ  ض يف.

يف؛ ألن  يم يقرهنا بايصحة وال بايحسين؛ ألن ايحيديت رريب وحد ا عدد اإلمام ايرتمذ ع ل  ض  

اع فيإذا ييم يقيل إني  صيحي  ررييبع وييم يقيل إني  حسين  ا لو حسد ا لو ضي يف  ال يي و إما لن يكون صحيح 

ا ايحيديت ضي يفع إذا قياا ررييب وحيد اع فهيو ضي يف عديد اإلميام  :رريبع وقاا رريب وحد ا؛ فيإذ 

 ايرتمذ .

  دب حسن رريب؟ربما يسأا دائل يقوا: ما م

 اآلن فسرنا حسن صحي ع وحسن وحد اع ق دا حسن ينيرهع ما م دب حسن رريب؟ الَجَواب:

ا  ياع لو تفيرد  ا مل ق  حسن رريبع ل  ايحديت حسن ينيرهع  ذا ايلريق وقا في  تفردع دواء لكان تفيرد 

ي -إن شاء اهلل-نسبي اع م دب ايتفرد ايمل ق وايدسبي ديأتيدا  ا حسين ررييب ل  حسين يف موض  ع يكن لي  

ينيرهع م ل حسن وحد ا. وب ض ل ل اي  م يرى لن حسد ا رريب ا يريد هبا اإلمام ايرتمذ  ل  حسن يذاتي ع 

ويي  كذي ع ولنا دبق لن عم ت يف رداية اييدكتوراة يف حسين ررييب عديد اإلميام ايرتميذ ع و يذه  يي 

 ايودي ة ايتي توص ت إييها.
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كشيخ اإلدالم ابن تيمية وايحافظ بين رجيبع وايحيافظ بين حجيرع ودبق إيب ذي  اي  ماء من قبل  

ا وإما نسبي ا.  لن مراد ايرتمذ  بقوي  حسن رريبع ل  حسن ينيرهع يكن وقا يف ايحديت تفردع إما مل ق 

َؤال  إطالق ايحكم ع ب اإلدداد بايصحةع تصحي  ايمتن واالحتجاج ب ؟  ل ي زم من :السُّ

كيم ع يب حيديت بقيوا ايقائيل: إديداده صيحي ع   ذا كما تقدمع  ذا الَجَواب:  و األصيلع لني  إذا ح 

ا يم يقا فيي  شييء ل قون ذي  إال ويريدون ايصح  ألهنم ال ي   عم دب ذي  لن متد  صحي  ةع ولن ايمتن لي  

 م ار .يشكل ع ب صحة ذي  ايحديتع وإذا ص  ايحديت وجب اي مل ب ع ما يم يكن  داك 

َؤال ا ايرتمذ  بين ايحسن وايصحة لن نحكي ما قاا ايرتمذ  دون ايت ر  إييب لال يقاا يف جم :السُّ

 م دب  ذا ايجما يالختال  ايكبير يف  ذا؟

صيحي ع وييدفا  نَس،َح : بيين فيي  م ديب قويي  ي  ا فصيال  د ياإلمام ايرتمذ  يم ي قد ي   :ع ب كل   الَجَواب:

 مد . ور بدال  اإليرادا ع ف ما يم يصدا ي ع قام اي  ماء هبذا ايد  

َؤال إذا كان ايراو  توافر  في  لدنب لوصا  ايقبيواع و يي ايصيدق وعيدم ايصيحةع وتيوافر   :السُّ

إني   :ما ال نكتفي بايقوا إن ايحديت صحي ؟ ونقيوا   في  لع ب لوصا  ايقبواع و ي اي بط واإلتقانع ف  

 صحي ؟ نَس َح 

ايرتميذ ع فأ يل اإلميام موجود يف كيالم ايذ  ق داهع  ذا ايت بير ت بير   ذا ايقوا يي  نحن   الَجَواب:

سن ما اجتماع ايصحة.اي  م يريدون لن يح     وا إشكاا اجتماع ايح 

سين وحيد ا فقيل لما بايدسبة ي  مل إذا تيوافر  شيرو  ايصيحة فقيل صيحي ع تيوافر   شيرو  ايح 

 كييف  و كأن األخ ميا فهيم لصيل ايق ييةع لصيل ايق يية حيل إشيكااع ميا  يو اإلشيكاا؟ع حسن و كذا

 ايق ية ماذا نقوا نحنع ففرق بين ايمسأيتين: ن وايصحةع وييست  س  ي جما بين ايح  

 ايجما بين ايحسن وايصحة عدد اإلمام ايرتمذ .إشكاا وبين كيف نحل  عبين ماذا نحكم نحن

َؤال ايحيديت ايحسينع ولن رواهتيا جم يوا م يامن مين  نيْ َح يْ حِ الصَّ يرد ع ب كالم لبي ايفت  لن  :السُّ

 فتين اي  يا وايدنيا؟بين ايص

نياع ال ييرد  يذا يميا  نيي ايدظير يف ايصيفة اييد  ما يرد  ذا ما ييرد؛ ألن وجيود ايصيفة اي  ييا ي   الَجَواب:

  يا يشنل ايداظر عن ايدظر يف ايصفة ايدنيا.ذكرت  من لن وجود ايصفة اي   
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َؤال سن وايصحة؟يف مسأية ايحكم باي  ل اختال  نسخ وطب ا  جاما ايرتمذ  مؤثر   :السُّ  ح 

 موضي   مين يفع ودييأتيدا ؒ بين ايصيالح او ذا كالم قيرره ايحيافظ  عال ش  يف ذي  الَجَواب:

ا ع ب اإلمام ايرتمذ ع كيف ذي ؟ :األيفية ا فادح  يجيد  لن اختال  ايدسخع واختال  ايلب ا  دبب ظ م 

حيد ع ويجد لن يف اإلديداد لصحي  حسن    ذا حديت   :اظر يف طب ة من ايلب ا  لن اإلمام ايرتمذ  قااايد  

ع ب اإلمام ايرتمذ  يماذا يصح   ذا ايحديتع وفي  ذي  ايحيديت  اشدع في  ايرواة اي  فاءع ايبيِّن ض ف 

 اي  يف.

وإنما  و من ايدساخع لو من ايلب ا ع واإلمام ايرتميذ  عديدما  عدما اييلأ يي  من اإلمام ايرتمذ بي

ييداديخ وانتقيل بصير  قاا حسن فقطع لو قياا ررييب فقيطع وجياء ا دقق يف ايمقاب ية عوقياا حسين ه لو ييم ي 

 صحي  رريب.

قابيل نسييت  مين جياما اإلميام لن  يدبني يدفا  يذا اإلشيكاا لن ت   ؒ الح ف ذي  نو ابن ايص  

 .-ع وديأتيدا يف موض   كالم آخر إن شاء اهلل   ب   م دا كالم شبي    سخ م تمدةع و ذا مر  ايرتمذ  ع ب عدة ن  

 يي لقيرب ايلب يا  إييب ايجيودة؛ ألهنيا  [مؤدسة ايردياية]ايلب ا  ايموجودة اآلن طب ة  لما لقرب

لقيرب ايلب يا  إييب ايجيودةع فيهيا  :ب يا ع إنميا ق يتإهنيا لتقين ايل   :وب ت ع ب نسخ قديمةع وال لقيواق  

 ب ض ايمالحظا  ايتي ال نليل ايكالم يذكر ا.

،َؤال حسيين صييحي  ايحسين اي نييو ع لال يييرد ع ييي  وجييود  يقييوا: إذا كييان مييراد ايرتميذ  بقوييي  :السُّ

دديةع ويم يحكم ع يها ايرتميذ  هبيذا ك يرة  ي حسدة من حيت ليفاظهاع بل قد تكون لحاديت ق   لحاديت

 ايحكم؟

ع يرد  و كأن ايسائل يقوا الَجَواب: بن حجر قبيل ذيي ع قياا: إن او ذ قاي  ايحافظ  عيرد  ذا كما مر 

صيحي   ايم اينع في زم ع يب ذيي  لن كيل حيديت   جمي ة األيفاظع حسدة   رايب األحاديت ايصحيحة  ي

 صحي . يحكم ع ي  بقوي  حسن  

ده ميرة يقيوا صيحي  وحيد اع وميرة صيحي  ررييبع وميرة حسين نجينيايرع بيدما اإلمام ايرتميذ  ي   

ا حكم بقويي  صيحي ع لو صيحي  ررييبع م ديب ذيي  لن يفيظ  يذا ايميتن ييي   :صحي  رريبع فهل يم 

اجميال    بن حجر و و في  بمكان.اف ذي   ذا ايكالم دبق لن قرره ايحافظ  عع لو يي  فصيح 
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َؤال ايصحي  مين راو  بط موجود يف االعرتا  ع ب كالم ابن دقيق اي يد ع ي  اعرتا  لن اي    :السُّ

يف ايصحي  حتب وإن ق ديا ي شيرت  فيي  لصيل اي يبطع حاصيل اي يبط  باب لويبع فيبقب لن ايحسن داخل  

 موجود يف راو  ايصحي  وزيادة.

اع ميا قيررهع  يو قياايبن دقيق اي يدع يو قرره اقرره يكن  ذا يم ي   عصحي  ايصيدق وعيدم  :كان وجيه 

ا وجيها.ايتهمةع ما ذكر شيء يت      ق باي بطع يو قرره يكان كالم 

ا  ع يهياع قياا ع وذكر االعيرتاألقواايما ذكر  «ايدكت»بن حجر يف اهمع ايحافظ لنت ذكرتدي بأمر م  

إن لقوى األقواا قوا ابن دقيق اي يدع وم حظ   و ربما  ذا ايذ  لشار إيي  لخونا مهيد ع يكين اإلشيكاا 

ا وق باي بطع يلن ابن دقيق اي يد ما ذكر شيئ ا يت     ا دديد   .ذكره النتهيداع يكان كالم 

 واهَّلل أْلم، وصلى اهَّلل وسلم وبارٍ ْلى نبينا محمد.
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 :ؒ  هظمَقهل ع نَّ

 ع ض يف َأق َسهُم ع  َحِدْيِث

،،ِعْيُ  َفْه،،َو َم،،ا َل،،ْم َيْبُل،، ِ  - 90 ،،ا الضَّ  أمَّ

 

 َمْرَتَب،،،،َ  الُحْس،،،،ِن، وإْن َبْس،،،،طب ُبِغ،،،،ي 

 َفَفاِق،،،،،دب َش،،،،،ْرَا َقُب،،،،،ْوَل ِقْس،،،،،مُ  - 91 

 

ْوا   َواْثنَ،،،،،ْيِن ِقْس،،،،،مب َغْي،،،،،ُرُه، َوَض،،،،،مُّ

، َوَهَك،،،،،،َذا - 92   ِس،،،،،،َواُهما َفَثالِ،،،،،، ب

 

،،،،،ْد لَِه،،،،،رْ   ُْ  َا َغْي،،،،،َر َمْب،،،،،ُدوو َف،،،،،َذاَو

 ِقْس،،مب ِس،،َواَها ُث،،مَّ ِزْد َغْي،،َر الَّ،،ِذي - 93 

 

ل،،،،،،ى َذا َفاْحَت،،،،،،ِذي  َْ ْمُت،،،،،،ُه ُث،،،،،،مَّ   َقدَّ

،،،،ى - 94  َْ يم،،،ا أْو
( فِ ُه )الُبْس،،،تِيُّ ،،،دَّ َْ  َو

 

،،،،،،،،،،ا  َْ  لِتِْس،،،،،،،،،،َعَ  َوأْرَبِع،،،،،،،،،،ْيَن َنْو

ع  َمْرُفْوُع 

 َوَس،،مِّ َمْرُفْوْ،،م ُمَض،،افم لِلنَّب،،ي - 95

 

،،اِحِب    َواش،،َتَرَا )الَخ ِْي،،ُب( َرْف،،َع الصَّ

 َوَم،،،ْن ُيَقابِل،،،ُه بِ،،،ذي اإلْرَس،،،الِ  - 96 

 

ٍَ َذا اتَِّص،،،،،،،الِ   نَ،،،،،،،ى بِ،،،،،،،َذا َْ  َفَق،،،،،،،ْد 

 ع  ُمْسَنُد 

َوالُمْس،،،نَُد الَمْرُف،،،ْوُ  أْو َم،،،ا َق،،،ْد  - 97

 ُوِص،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْل 

 

 َل،،،ْو َم،،،َع َوق،،،َ  َوه،،،َو يف َه،،،َذا َيِق،،،ْل  

ْفُع َم،عَ  - 98   الَوْص،ِل َمَع،ا َوالثالُِ  الرَّ

 

 َش،،،،ْراب بِ،،،،ِه )الَح،،،،اكُِم( فِي،،،،ِه َقَ َع،،،،ا 

 ع  ُمتَِّصُل َوع  َمْوُصْوُل 

 َوإْن َتِص،،،،،ْل بَِس،،،،،نََد َمنُْق،،،،،ْوَلَ  - 99

 

ِه ُمتَِّص،،،،،،،،،،َلً َمْوُص،،،،،،،،،،ْوَل   َفَس،،،،،،،،،،مِّ

 َس،،َواءب الَمْوُق،،ْوُف َوالَمْرُف،،ْو ُ  - 100 

 

 َوَل،،،،،ْم َي،،،،،َرْوا أْن َي،،،،،ْدُخَل الَمْقُ ،،،،،ْو ُ  

 ُقْوُفع  َمْو 

 َوَس،،مِّ ب،،الَمْوُقْوِف َم،،ا َقَص،،ْرَتهُ  - 101

 

 بَِص،،،،،،اِحَب َوَص،،،،،،ْلَت أْو َقَ ْعَت،،،،،،هُ  

اُه األَث،ر - 102   َوَبعُض أْهِل الِفْقِه َس،مَّ

 

 َوإْن َتِق،،،،،،،ْ  بَِغي،،،،،،،رِِه َقيِّ،،،،،،،ْد َتب،،،،،،،رْ  

 ع  َمق اُلْوُع 

 َوَس،،،مِّ بِ،،،الَمْقُ ْوِ  َق،،،ْوَل التَّ،،،ابِعي - 3

 

،،،،،،،افِِعي أىَوفِْعَل،،،،،،،ُه، َوَق،،،،،،،ْد رَ    للهَّ

،،،،ِن الُمنق ِ،،،،عِ  - 104  َْ  َتْعبِي،،،،َرُه بِ،،،،ِه 

 

،،،ي  ِْ كُس،،،ُه اص،،، َِلُح الَبرَد َْ  ُقْل،،،ُت َو

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ي فو و ايحديت  :نبدأ بالنو  األول معنا يف هذا الدرس أَل
ع ايحديت اي ي يف يف االصيلالح اي    

ن.:  و ما يم يب   مرتبة ؒ كما قاا ايحافظ اي راقي  س  نع ايحديت ايذ  يم يب   مرتبة ايح  س   ايح 

ن. :هوْبَّر بعضهم بقول س    و ما يم يب   ايصحي  وايح 
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ين  س  ن؛ ألن ما ييم يب ي  مرتبية ايح  س  ن لو ايح  س  مين بياب فهيو واقتصر ايحافظ اي راقي ع ب قوي : ايح 

 لويب لن  يم يب   مرتبة ايصحة.

ين يذاتي  محرتزا  ت ريف ايحد دا يف   فكما تقدم م    س  ين؛ ايح  س  يت ايصحي ع وت رييف ايحيديت ايح 

ين يذاتي  وايصيحي  إال مين جهية اي يبطع ولميدن ايصيحي  راويي  تيام  س  ألن  تقدم م دا لن ال فرق بين ايح 

ن فهو من خف  ضبل . س   اي بط لوو ضابط ع ب اإلطالقع ولما راو  ايحديت ايح 

ا. فبقية ايشرو  إذا اختل شر  مدها فإن ايحديت يصب   ض يف 

ا نستليا لن نحصر لديباب اي ي ف ايتيي يشيير إييهيا ايحيافظ اي راقيي  ديا إييب ديتة لديباب مين  فإذ 

ن. س   خالا محرتزا  ت ريفي ابن ايصالح ي حديت ايصحي ع وي حديت ايح 

 فايشر  األوا يف ايصحي : االتصاا.

 ايشر  اي اين: اي داية.

 ايشر  اي ايت: اي بط.

 ذ.ايشط ايرابا: عدم ايشذو

 ايشر  اييام : عدم اي  ة ايقادحة.

ا.  ف كسها  ي لدباب ت  يف ايحيتع فإذا ف قد االتصاا صار ايحديت ض يف 

ا.  وإذا ف قد  اي داية صار ايحديت ض يف 

ا.  وإذا ف قد اي بط يم يكن ايراو  تام اي بط وال خفيف اي بط صار ايحديت ض يف 

اع فإن  ض يف.  وإذا كان ايحديت شاذ 

ج ا. عد  في  ع ة قادحةوإذا و   فإن  ض يف لي  

اي ي يف اييذ  ييم يشيتد ضي ف  وانجير بت يدد : وهو   بالَحَسن لغيره اد ْلى هذه الخمس  ما يتعلَّ يُ 

 ايلرق.

ا  و ض يفع يكن ض ف  رير    .بت دد ايلرق ف   شديدع وانجر  ذا اي    إذ 

ا من خالا م رفة ايحسن ينيره نستليا لن ن ير  نقي ي  مين ن يلي   ا  يو اي ي يف احيية اي    ف؛ إذ 

 ايذ  يم ت دد طرق ع ما كون  رير شديد اي  فع فهذا من لنواع اي  يف.
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ا إذا يم ي رو و  مين وجي    فإذ  آخير  ايحديت اي  يف من وج  آخرع فإن  يبقب ع يب ضي ف ؛ ألني  ييو ر 

ن. س   فإن  يرتقي إيب ايح 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

،،ِعْيُ  َفْه،،وَ  - 90 ،،ا الضَّ  َم،،ا َل،،ْم َيْبُل،، ِ  أمَّ

 

 .....................َمْرَتَب،،،َ  الُحْس،،،نِ  

ا ايحديت ايذ  ييتل في  شر  االتصاا  و ض يف.   فإذ 

 .-إن شاء اهلل-وايحديت ايذ  ييتل في  شر  اي داية ض يفع ديأتيدا ايتفصيل 

 ايحديت ايذ  ييتل في  شر  خفة اي بط فهو ض يف.

 دم اي  ةع فهو من لنواع اي  يف.وايذ  ييتل يف عدم ايشذوذ وع

   قاا:

90 - .............................. 

 

 وإْن َبْس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،طب ُبِغ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ي 

َِ  َذدذ ذذذذذذذذذذْول   مْ ذذذذذذذذذذ    - 91  َُ  مذذذذذذذذذذ   َ ذذذذذذذذذذْ   فَذ

 

ذ       ََْذْ  ..................... َ  ثْذ َذْْيم  مْ    

 يي ف ميين خييالا  دييا تأتيدييا ق ييية  ييي لشييب  بق ييية حسييابيةع وق ييية جييداواع إذا عرفدييا لدييباب اي 

ا. ا واحد   ايمحرتزا  ايتي مر  بدا ذكرنا لهنا حوايي دتةع  ذه ايستة بإمكان لن نأخذ ا واحد 

ا مدها ون يف إيي  ريره.   وبإمكان لن نأخذ واحد 

وبإمكان لن ن يف اثدين ريرهع وبإمكان لن ن ييف إييي  ثالثية ولرب ية وخمسية؛ ألهنيا عيددنا ا ديتة  

.يف ايصحي ع وت ريف خالا ت رلدباب اي  ف من  ن  س   ايح 

لضفدا ايسادس ايذ   و عيدم وجيود ايمتيابا وايشيا د و يو لني  ييم ي يروى مين ريير وجي ع ميا عيدم 

االتصااع وعدم اي دايةع وعدم اي بط وايشذوذ واي  ة عدم وجيود ايمتيابا وايشيا دع فهيذه ديتة لديباب 

س    ن بدوعي .لخذنا ا من خالا ت ريف ايحديت ايصحي  وت ريف ايحديت ايح 

ا ايسيبب  فيقوا ايحافظ اي راقي: بإمكاندا ن دد لقسام اي  يف بايدظر إييب  يذه األديباب ايسيتة؛ فيإذ 

األوا عييدم االتصييااع نسييتليا لن نسييمي  االنقليياعع لو نسييتليا لن نقييوا فقييد االتصييااع  ييذا دييبب ميين 

يا لو  لو م  ردال  كان م   لدباب اي  فع  ذا نوع من لنواع اي  يفع ايحديت ايذ  فقد االتصاا دواء   دقل  

ع  ذا من لنواع اي  يف.  م  ال 
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او   ايحديت ايذ  فقد اي دايةع بأن كان  ياع لو كيان ه  ب  لو كان اييراو  م   عجهوال  م  اير  او   م  اع ايير  فاديق 

  ذه لنواع من لنواع اي  يف.

او   ايحديت ايذ  فقد اي بط بأن كان  ء يي  اييراو  دييدييء ايحفيظع  يذا ايحيديت اييذ  يروايير 

ي فع ايحفظ  ذا نوع من لنواع 
ي فع يحديت ايشاذ نوع من لنواع ااي    

ا نوع من اي     ايحديت ايم ل  لي  

 لنواع اي  ف.

ا من  ذه األدبابع فيكون عددنا ايديوع األوا مي ال   يل ايحيديت  :فدستليا لن نأخذ واحد  د  ر  يفقيد ايم 

 االتصاا.

 يفقد اي بط. : حديت ديء ايحفظالنو  الثاين

 عدايت . : حديت ايمجهوا؛ ألندا ال ن ر النو  الثال 

 : ايحديت ايشاذ.النو  الرابع

 تابا.: ايحديت ايم  ل  وض يف يم ي  الحدي  الخامس

يلايدوع األوا: ايحيديت  :تستليا لن تقوا ت يف إييها تقوا د  ر  ع وراويي  مجهيوا ايحيااع صيار ايم 

 .عددك نوع جديد

 هم بايفسق.ت  ل وراوي  م  رد  يت م  : حدالنو  الثاين

 ل وراوي  ديء ايحفظ.د  ر  حديت م  

 ل و و شاذ.د  ر  حديت م   

 خرى.ل   خفية   ل وفي  ع ة  د  ر  حديت م  

ا األوا عددنا من حيت فقد شر  من شرو  ايصحة وايح    ن.س  إذ 

بإضييافة ونسييتليا لن ندتقييل ونج ييل ع بإضييافة شيير  آخيير إيييب ايشيير  األوا عييددنا :التقس،،يم الث،،اين

 رديل وراويي  مي ال  شرطين من شرو  اي ي فع لو ديببين مين لديباب اي ي فع فيصيير عديدنا حيديت م  

 ايتصور ايذ ديع وربما يوجد يف ايواقا.يف يمكن يوجد  ذا؟ مجهوا و و شاذع لو ال يمكن 

ا حديت م   يا لربيا  ...خرىة ل  هم وفي  ع   ت  ل وراوي  م  رد  لي   نسيتليا لن و كذا يف دائر ايشرو ع لي  

 إيب آخره. ..وراوي  مجهوا و و شاذ وفي  ع ة قادحة لخرىع ق بع اضلراب مردل :نقوا
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ي ذه ايتقسييما  نسيتليا لن ن   ي فع ي ديي ك ييرة ألنيواع  اييرج مدهيا لنواع 
ي   عديدنا ميا فقيد شيرط ا اي  

اع ثم ما فقد ما  ذا ايشر  شرط ا آخرع ثم ما فقيد ميا  يذا ايشير  األوا شيرطين  و كيذا  ..آخيرينواحد 

ا.  بإمكاندا لن ندوع اي  يف إيب لنواع ك يرة جد 

ْوا ِس،َواُهما) يقوا ايحافظ اي راقي: إذا كيان األوا عديدك نوعيان بسيبب فقيد شيرطينع ي ديي ؛ (َوَضمُّ

م إيب  ذين ايدوعين فقد شر  ثايت.  ض 

ْد لَِهْرَا َغْيَر َمْبُدوو َفَذ ) ثم قاا: ُْ يا  ولبدي  بشير    د ي شر  األواع  ع (ا قسمب َو آخيرع فيصيير عديدك لي  

 و كذا. ..تدويا وتقسيم جديد

إذا كديا قيد فهمدا يا  ؟ يذه ايتقسييما   ذه دتيرج ي  لك ر من مائة نوعع فايسؤاا ايذ  يرد ما ثمرة  

   ما فائدهتا؟ ما ثمرهتا

ائية نيوع ال : ال فائدة من  ذا ايتقسيمع لن توصل  يذه األنيواع إييب لك ير مين مفبعض أهل العلم يقول

ألن ايحيديت اييذ  فقيد شيرطين لشيد  عفييدعييت لن  يذا ايتقسييم م  : إذا اد  : لوال  يق،ول فائدة مدهاع يماذا؟

اع نقوا ي   ذا رير م   ا من ايحديت ايذ  فقد شرط ا واحد   .س  مض ف 

ا مين ايحيديت  :يقوا  ذه ايتقسيما  إذا كان من ثمار ا لن ايحيديت اييذ  فقيد شيرطين لشيد ضي ف 

اع فدقوا  ذا رير مس  ماي اآلن عديدنا راو  فقيد شير  االتصياا بيأن كيان ع كيف ذيي ؟ ذ  فقد شرط ا واحد 

ع  ذا يقا يف األديانيدع نجيد حيديت م  ع وفقد شر  اي داية بأن كان اير  ردال  ايحديت م   ير  او  مجهوال  ل د 

 .تقسيمف اكتشفدا ا من خالا  ذا ايي     وراوي  مجهواع  ذه صورة من لنواع اي   

ي: ي  المورد يق،ول اع يج يل ايحيديت لشيد  ر  مكين لن يفقيد ش  ا مين كيون راويي  مجهيوال   ط ا واحيد   ضي ف 

 هم بايكذب.ت  م    فاقد اي داية من لدادهالع و و لن يكون م ال  د  ر  وايحديت م  

ا مين ايحيديت  فحديت ايمتهم بايكذب لشد   يل ضي ف  د  ر  رديل اييذ  راويي  مجهيوا ايحيااع لو م  ايم 

 اوي  ديء ايحفظ.ور

ير  اج  وا ايصورة  كذاع اآلن حديت م   شيرطين االتصياا ألني  مرديلع فقيد  ل راويي  دييء ايحفيظد 

 واي بط ألن ايراو  ديء ايحفظ.

يعددنا يو فقيد اي دايية بيأن كيان م   ا مين  عواحيد ا بايكيذبع و يو شير   تهم  ج يل ايحيديت لشيد ضي ف 

 دازع يف  ذا.يف لحد ي ايحديت األواع لو  لحد يدازع يف  ذا؟
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ا مما يو فقد شرطين. ل ايحديت لشد      دا شر  واحد فقده ج    ض ف 

ا ايقوا اع  ذه اي ميرة  :إذ  ا مما فقد شرط ا واحد  بأن اي مرة لن ن ر  لن ما فقد لك ر من شر  لشد ض ف 

 ع يها إيراد.

 ق ع ب كل نيوع لن نسمي  ذه األنواعع فدل :إذع قهل ع لي قسَّم اله عألقسهم عندنه فهئدة, واي

اع بيدا ميا يكيون عديدنا فقيط  ا جدييد  يل فقد شرطين لو ثالثةع نل ق ع ي  اديم  د  ر  اييذ   يو فقيد شير  ايم 

ااالتصااع ايحديت ايذ  راوي  مردلع وراوي  دييء ا ا جدييد  فييورد ع يي  ع يحفيظع نل يق ع يي  اصيلالح 

كيان  يذا فيي  فائيدة كبييرة ومهمية يف  ي   جدي ا يف  يوهع ييون م  ا ذا يم ي م   اي  ماءع ويو ك :ايمورد يقوا

ا يسبقونا إيي .  ايسابقونع ويو كان خير 

ا  ميصوصةع و يذا ييم ي  سم  ل قوا ع ب ايحديت ايذ  فقد شرطين لو ثالثة م  ل  لن ل ل اي  م يم ي  

 ي ا يف  وه ويسبقوا إيي .جد  يف  وهع ف و كان م  

م قال م  ذه األنواع: لنا ل  إذا قال الُمقسِّ من لجل حصر اي ددع يد ر  إيب كم يصل لنواع اي  يف  قسِّ

 ان  ذه ايشرو  ايستة لحد ا لو ب  ها لو مجموعها.د  ق  بحسب ف  

ير   إذا كانيت  يذه  يي ايدتيجيةع لو  يذه  يي اي ميرة فهيي ثميرة   :يقوا ف قائل    ةع ميا نحتياج إييهيا ميرة م 

ئة ولرب ينع ويمكن يأيت واحد ويزيد  يذا اي يدد ن ر  مائة وثالثين لو مالن ألن ال فائدةع ما فائدة  عايل م

 ثم ماذا؟ ..لو يدقو مد 

ا  يذه ايتقسييما  اقرتحهيا ايحيافظ ابين ايصيالح  ع ولشيار إييهياع وتب ي  ايحيافظ اي راقيي ؒ فإذ 

 .ه  ورير  

ا من  ذه األنواع ي  لديماءع يكد  دا من  ذا لن لنواع اي  يف م  هم  يكن ايذ  ي    هيا ييي ت ددةع ولن ك ير 

ظر ما فقد شر ع ثم ما فقد شرطينع ثم ما فقد ثالثةع ثم ما فقد لرب ةع ثم ميا دايمده  فيها  ذا ايتقسيم لندا ن

ييم يف يل  يذا  فقد ما ايشر  األوا ايشير  اي ياينع ثيم ميا فقيد ميا ايشير  األوا ايشير  اي اييت و كيذا

ايحيديتع وتيدور ع يهيا األحادييتع  وإنما رلوا األنواع ايمهمة ايتي يحتاجهيا طاييبع اي  ماء يق ة جدواه

ييلم ييل ايحييديت  -إن شيياء اهلل-فييأط قوا ع يهييا مسييميا  ميصوصييةع ودييتأتيدا ع يهييا  د  ر  ل يياع ايم  د ق  ع ايم 
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ل دي  ع ايم  ايم     قع ايم      دتأتيدا لنواع ك يرة يها لدماء خاصيةع ويهيا ع ع ايمدرجوبع ايم لرب   ق  ع ايم 

  ميتها.ألها ل ل اي  م اع فهذه ف    دالالهتا وخصائصها ايمت  قة هب

 ثم يقوا يف ايبيت األخير:

،،،ى - 94 َْ يم،،،ا أْو
( فِ ُه )الُبْس،،،تِيُّ ،،،دَّ َْ  َو

 

،،،،،،،،،،ا  َْ  لِتِْس،،،،،،،،،،َعَ  َوأْرَبِع،،،،،،،،،،ْيَن َنْو

يقوا ايحافظ اي راقي: إن ايحيافظ بين حب يان ايبسيتي صياحب ايصيحي  كيان يي  عدايية بت يداد لنيواع  

ا.األحاديت اي  يفةع فأوص ها إيب   تس ة ولرب ين نوع 

مكن لن تصل لك ر من مائة وعشرين نوعع بحسيب ب يض ل يل اي  يم يكن بحسب ايتقسيم ايماضي ي  

 ع  
اي اييتع وايجميا بيدهميا فأوصي ها لك ير مين مائية ايشير  يها جدوا ميا فقيد ايشير  اي ياينع ميا فقيد  ل  م 

ا.  وعشرين نوع 

ي ف ا مين لجيل م رفية    كيان ت يداد   إذا :م مين لن  يذه األنيواعيكن يورد ع يها ميا تقيد   
ي   واألشيد اي  

ا  و لشد   اع فإن عددنا مما فقد شرط ا واحد  ا مما فقد شرطين لو ثالثيةع م يل حيديت ايكيذاب لو    ض   ض ف  ف 

 ديء ايحفظ ويكون م  ايم  
ا من ايحديت ايذ  يروي  راو  .ر  تهم بايكذبع فإن  لشد ض ف   دال 

وإن كيان يمجيرد ايتقسييم ع يدةع فإن  ذا يم يف    ل يل اي  يمجد سميا وإن كان ايمقصود إطالق م  

رة ال فائدة كبيرة مدها.  فهذه ثمرة م 

،ىع ): ل  جما(أوْى)قوي :  َْ يما أْو
( فِ ُه )الُبْستِيُّ دَّ َْ ،اع )  فيميا جميال (َو َْ مين  (لِتِْس،َعَ  َوأْرَبِع،ْيَن َنْو

 لنواع اي  يف.

ي ف ع إذا رويت ايحيديت -ن شاء اهللإ-و داك مسائل تت  ق باي  يف دتأتيدا 
ي   كييف ترويي ع ميا اي  

يف موض هاع فدرتكهيا إييب  -إن شاء اهلل- ي ايكتب ايتي  ي مظان األحاديت اي  يفةع  ذه مسائل دتأيت 

 موض ها.

ي فوكذي  األم  ة لم  ة 
لع اي     د  ر  ل اع ايم  د ق  اذع ايم  رع ايش  د ك  -اهللإن شياء -ع دتأيت يف مواض ها ايم 

. 

كيم كمي ع ايح  ق إييهاع و يي ق يية ايمصيل   وت ريفي ع وح  ألندا اتفقدا لن  داك مسائل البد لن نتلر   

ي ف ألن عدوان  عاألم  ة دتأيت بايتفصيلع عدد كل نوع    دد ود إيي ع وم اي  
جميل بحسيب  ذا عدوان م  اي    

 .-إن شاء اهلل-ض ها يف موااي    ف ع فستأيت لنواع ي   يف بحسب دبب اي    فدبب 
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ا بحسب ت   األنواع دتأيت   .-إن شاء اهلل-وايمصدفا  في  لي  

ي ف ق بحكم ما يت    
ا لو ح   -كما دبق-اي     د اع لما ما س  لن ايحديت ايذ  ي حت  ب   و ما كان صحيح 

ا حت   دون ذي  فإن  ال ي   يف األحكيامع وال يف  حيت  بي ع الكمي  لني  ال ي  فيإن ح   عب ع فإذا كان ايحديت ضي يف 

 يف موض  . -إن شاء اهلل-ف ائل األعمااع وديأيت زيادة كالم يف  ذا 

م يف مقدميية ايفيين؛ ألهنييا مييدخل   ي فيين  ثييم ذكيير ايحييافظ اي راقييي خمسيية لنييواع كانييت اي ييادة لهنييا ت قييد 

سييددع ومصييل   مصييل حا  يك يير مرور ييا يف األنييواع ايسييابقةع و ييي مصييل   مرفييوعع ومصييل   م  

  ع ومصل   مقلوع ومتصل.موقو

ل ألهنييا كمييدخ   ؛روسع وتكييون يف بداييية األيفييية ييذه ايمصييل حا  األصييل لن تكييون يف بداييية ايييد  

يي دي خرىع ي مصل حا  األ   يلن ت ير  ايصيحي  وايح   ن  ودائل ي نايا ع فإذا كيان مين راييا  ايف  نع س 

 يمقلوع.فمن ودائ   لن ت ر  مصل   ايمرفوع وايموقو  وايمسدد وايمتصل وا

 :ؒ لما ايمرفوعع يقوا ايحافظ اي راقي 

 َوَس،،مِّ َمْرُفْوْ،،م ُمَض،،افم لِلنَّب،،ي - 95

 

،،اِحِب    َواش،،َتَرَا )الَخ ِْي،،ُب( َرْف،،َع الصَّ

 لو تقرير. لو ف ل   من قوا   ♀ضيف إيب ايدبي  و ما ل   :إًذا المرفو  

او   ألن  عيسيمب يف االصيلالح مرفيوع ♀إيب رديوا اهلل   ا ايحديت ايذ  ي    يميا ايير 

ألن ايحيديت عدي  ييي  كايحيديت عين  عع ولع ب من شأن      ع رفا من شأن  ♀إيب ايردوا     نسب  

 .♥ريره 

إنم،ا »: ♀ع قياا رديوا اهلل مين قيوا   ♀ضيف إييب ايدبيي ا ايمرفوع  و ما ل  فإذ  

 .«اتاألْماُل بالنيَّ 

. كان ينتسل بايصاعع ويتوضأ بايم  م ال   (أو فعل)  د 

َل تص،لوا العص،ر إَل يف » :يف قصة بدي قريظةع حيدما قاا يهم ╚م ل قصة ايصحابة  (رأو تقري)

 ع فب  هم فهم من ذي  لن  ال يص ي اي صر إال  داكع وب  هم فهم من ذي  ايمبادرة.«ريظ بني قُ 

لني  فاألويون ما ص وا اي صر إال يف بديي قريظية ب يد خيروج وقتهيا ب يد ايمنيربع واآلخيرون فهميوا 

 .    ع ب فهم  ال  ك   ♀رةع فأقر ايدبي ايمباد
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ي عع ولن ايذ  يجتهد يف لمر   فأخذ اي  ماء من ذي  إقرار ايمجتهد ع ب فهم     مين األجيرع فيإن يي  حظ 

 صب ايمراد.تدفيذ األمرع ويو كان يم ي   ي جهد يف  وبذي عه  وال ي  تب ع ي  ما اجتهاد  

لو تقرييرع و يو موضيوع  يذا  ف يل  مين قيوا لو  ♀ضييف إييب ايدبيي  و ما ل   :إًذا المرفو 

كميا -ايفنع موضوع ع وم ايحديت األحادييت ايمرفوعيةع وإنميا ي يذكر م هيا ايموقوفيا  وايمقلوعيا  

 .-إن شاء اهلل-ألمور تت  ق هبا ددذكر ا يف موض ها  -اديأتيد

 لشار ايحافظ اي راقي إيب ق ية مهمةع و ي قوي :

 َوَم،،،ْن ُيَقابِل،،،ُه بِ،،،ذي اإلْرَس،،،الِ  - 96

 

ٍَ َذا اتَِّص،،،،،،،الِ   نَ،،،،،،،ى بِ،،،،،،،َذا َْ  َفَق،،،،،،،ْد 

  إيب لن  ذا ايمصيل   قيد ييأيت يف ع تدب  ♀ضيف إيب ايدبي إذا كان ايمرفوع  و ما ل   :يقوا 

دياق ع ب رير  ذا ايمرادع ع ب رير  ذا ايمفهومع و و لهنم إذا قرنوا ايرفا باإلرداا فال يرييدون بي   يذا 

 و و االتصاا.ايم دبع وإنما يريدون ب  م دب آخرع 

 ذا ايحديت رف   فالنع ولرد   فيالنع فيإن م ديب رف ي  ييي   يذا ايم ديب اييذ  مير   :فإذا قايوا ي 

ع وإنميا م ديب رف ي  يف قيويهم: رف ي  فيالنع ولردي   فيالنع ♀و و إضافة ايحديت إيب ايدبيي 

 رف   م دا ا لدددهع لو وص  ع م دب رف   ل  وص  .

اق يع م ي م اا  دا يحديت نسيت ع ايمهم لن  يذا ايسيياق إذا جاءنيا يف نأخذ م اا يذي ع م اا و م ال  

 .    وص  حديت رف   فالن ولرد   فالنع فايمقصود برف   

 من اير  اآلن ديأتيدا لن ايم  
ع واة دما ممين فوقي تصل يي  ايمقصود ب  ايمرفوعع ايمتصل ألن كل راو 

رن   ل لرد  ع ف ك   :وي ت بقيكن رف    دا م دا ا وص  ع بقريدة لهنا ق  د  ر  يل ايموصواع ف كي  ايم  د  ر  ايم 

 ع فإذا جاءنا يف دياق قويهم رف   فالنع ولرد   فالنع فايمقصود برف   ل  وص  .«دنَ ْس مُ ال»لو  ايموصوا

اِحِب  "الَخ ِْيُب "َواشَتَرَا )قوي :   .(َرْفَع الصَّ

و ك مية نحو يا لني  البيد لن يكيون ظا ر عبارة اييليب يف ت ريف  ي مرفوعع  و قاا مرفوع صحابي ل

و يذا فيميا يبيدو لن اييلييب ذكيره مين بياب ع ايحديت ايمرفوع قد رف   ايصحابي ل  ذ كر في  ايصيحابي

يل األر ب ويي  من بياب ايقييدع فيإن ايحيديت  د  ر  ييي  فيي  ذكير ايصيحابي و يو مرفيوعع دييأتيدا لن ايم 

ل  د  ر  ا.ايصحابيع بل ي    و مرفوع ايتاب يع وال يقدح في  عدم ذكرايم  ا لي    سمب مرفوع 

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:
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َوالُمْس،،،نَُد الَمْرُف،،،ْوُ  أْو َم،،،ا َق،،،ْد  - 97

 ُوِص،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْل 

 

 َل،،،ْو َم،،،َع َوق،،،َ  َوه،،،َو يف َه،،،َذا َيِق،،،ْل  

ْفُع َم،َع الَوْص،ِل َمَع،ا - 98   َوالثالُِ  الرَّ

 

 َش،،،،ْراب بِ،،،،ِه )الَح،،،،اكُِم( فِي،،،،ِه َقَ َع،،،،ا 

 .سدد  ددد فهو م  ف وا من ل  م ادم   «دنَ ْس مُ ال» 

 : اخت   ف في  ع ب ثالثة لقواا ذكر ا ايحافظ اي راقي  دا:والمسند يف اَلص َلح

ا ي   عميراد  ي مرفيوع «دنَ ْس مُ ال»: لن فالقول األول ضييف إييب رديوا اهلل  يو ميا ل   «دنَ ْس،مُ ال»صيب  فيإذ 

 ت ايب. ؒ ير لو تقريرع و ذا ايقوا قاا ب  ايحافظ بن عبد ا لو ف ل   من قوا   ♀

ص  والقول الثاين ي «دنَ ْس مُ ال»لع لن : لو ما قد و  فيي  كيل راو  ممين فوقي ع وال  ا  م   و ايموصواع ل  ميا د 

 .ؒ يكون بيد  وبيد  لحدع و ذا ايقوا قاا ب  اييليب ايبنداد  

ا ابن عبد اير ي   فا إيب ايدبي  «دنَ ْس مُ ال»رى لن إذ  دون نظر إييب االتصياا لو عيدم  ♀ و ما ر 

 االتصاا.

يا  ديواء   و ما كان موصوال   «دنَ ْس مُ ال»واييليب يرى لن  يا لو موقوف  يا  ديواء   علكيان مرفوع  كيان مرفوع 

 ع لو موقوف ا ع ب ايصحابي.♀إيب ردوا اهلل 

ْفُع َمَع الَوْصِل َمَعا) ايقوا اي ايت: و و يف قوي :  .(َوالثالُِ  الرَّ

ع وصاحب م رفية ع يوم ٍرَ ْد تَ ْس المُ ايحاكم صاحب كتاب تصلع وقاا ب  و و ايمرفوع ايم   «دنَ ْس مُ ال»

 ايحديتع وقاا ذي  يف م رفة ع وم ايحديت.

 يو ايمرفيوع  «دنَ ْس،مُ ال»فيإن قويي :  عبن حجر عدده تقييد يف ق ية االتصاا عدد ايحاكمايكن ايحافظ 

يايم   يا مان    يو  «دنَ ْس،مُ ال»ن إ :قياااع و يي لن ي  تصلع  دياك عبيارة لدق ييو اديت م ت يكيان ايت رييف جام  

 ظا ره االتصااع ما ايفرق بين ايمتصل وظا ره االتصاا؟ ايحديت ايمرفوع بسدد  

لكيان  لن كل حديت وقا فيي  انقلياع ديواء   :تصل م دب ذي  داك فرق بيدهماع و و لن  إذا ق ت ايم  

ا خفي اع فإن  ال يكون م   ا لو انقلاع  ا ظا ر  ا وال يدخل يف ايمسانيد.انقلاع   سدد 

ويي  كذي  اي ملع فإن لصيحاب ايمسيانيد ييدخ ون يف كتيبهم األحادييت ايمرفوعية ايتيي ظا ر يا 

ع و نحيو ذيي ع ييدخ وهنا يف ايمسيانيداالتصاا حتب يو وقا فيها انقلاع خفي من عد دة مدي  يم يسيما ل

ا جا :فأنت إذا ق ت ياايحديت ايمسدد  و ايحديت ايمرفوع ايذ  ظا ره االتصاا كان ذي  ت ريف  ألني   عم  
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ثينع فإهنم يدخ ون يف كتب ايمسانيد ما كيان هبيذا ايوصيفع وي يرجيون ميا ييم   و ايذ  ع ي  عمل ايمحدِّ

ايكن هبذا ايوصفع مما يو كان ايحديت ري ايمرادييل ميا توجيد يف ع ي دي ر مرفوعع لو كان االنقلاع ظا ر 

 إيب وقوع اختال  لو نحو ذي .مسدد اإلمام لحمد يف األصل إال ع ب دبيل ايتبا م الع اإلشارة 

 ألهنا ييست مرفوعة. عكذي  ال توجد يف مسدد اإلمام لحمد ايموقوفا 

مسدد اإلمام لحمدع مسيدد  عيكن ايمرفوعا  ايتي ظا ر لدانيد ا االتصاا موجودة يف كتب ايمسانيد

ار و كذاع فهمتم ايفرق بين اي بارتين؟ بين عبارة ايحاكم  يو ايمرفيوع  «دنَ ْس مُ ال»ن ل :لبي ي  بع مسدد ايبز 

 و ايمرفيوع اييذ  ظيا ره  «دنَ ْس مُ ال»يف ت ديل اي بارة إيب     بن حجر واقرتاح  تايمتصلع وبين قوا ايحافظ 

 االتصاا.

عديد تيدقيق ايدظير لن يكيون  دياك انقلياع خفييع و يذا موجيود يف لن يكون ظا ره االتصاا ال يمدا  

 كتب ايمسانيد.

ا ني     ؒ بن حجير تيو و ت ريف ايحياكم ميا ت يديل ايحيافظ  ت ريف األخيرلن اي :و من  ذاإذ 

 دا قبيل سمب بكتب ايمسانيدع كما م   ي ع  و ايت ريف ايراج  ي مسددع ويدا ع ب ذي  واقا ايكتب ايتي ت  

 ق يل تجد فيها األحاديت ايمرفوعة وتجد لن ظا ر األدانيد لهنا متص ة.

ديي ةع فإهنييا قصييد  لن ت يييرج ر  جييد فيهييا لحاديييت م  فييال تجييد فيهييا لحاديييت رييير مرفوعييةع وال ت 

 األحاديت ايمرفوعة ايتي ظا ر ا االتصاا.

ا هبذا نكون قد انتهيدا من ت ريف ايحديت ايمسددع وايتم يل ي كتب ايتي اعتدت ي ع وبيان ايراج .  إذ 
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 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 اْلُمتَِّصُل َواْلَمْوُصْوُل 

 َمنُْق،،،،،ْوَلَ  َوإْن َتِص،،،،،ْل بَِس،،،،،نَدَ  - 99

 

ِه ُمتَِّص،،،،،،،،،،َلً َمْوُص،،،،،،،،،،ْوَل   َفَس،،،،،،،،،،مِّ

يقوا  و ايحديت ايذ  يتصيل ديددهع لصيحاب ايت ياريف ال يوافقيون ع يب  يذا : الحدي  المتصل 

فسيير ايشيييء بدفسيي ع ال تقييوا ايحييديت ايمتصييل  ييو ايييذ  يتصييلع ال ت   :يقويييون مألهنيي ايت ريييفع يميياذا؟

إن ميا يحصيل بي   :يكين اي  مياء يقوييونع ع يي  ا يوافقونيفأصحاب ايت ياريف ال ؟فأدأي  ما م دب يتصل

ر ايحيديت ايمتصيل لو ايموصيوا  يو ميا اتصيل ديددهع وتصيو   :ايتصور يص  ب  ايت ريفع فأنت إذا ق ت  

 ايساما ايمقصود فقد حصل ايت ريف.

يف  إن ايحديت ايمتصيل  يو ميا ثبيت ديماع كيل راو   :لن  ذا مدتقد نستليا لن نقوا يو ق دا :ع ب كل  

 اإلدداد ممن فوق .

ي عايسماع ونحوه ايسماع  دا من باب ايتن يب ممين  ا  م  ألن   و اينايب يف لنواع ايتحميلع فيايراو  د 

ي ن فوق  دما ممين فوق  ع وييي  بيدي  وبيدي  واديلة إييب آخيرهع فهيذا  يو    فوق  ويي  بيد  وبيد  وادلةع وم 

 ايمتصل.

 يقوا ايحافظ:

 الَمْرُف،،ْو ُ َس،،َواءب الَمْوُق،،ْوُف وَ  - 100

 

 َوَل،،،،،ْم َي،،،،،َرْوا أْن َي،،،،،ْدُخَل الَمْقُ ،،،،،ْو ُ  

ل  ايمتصل شرط  وقوع االتصااع و يو لن يسيما كيل راو  ممين فوقي ع لو يأخيذ كيل راو  ممين فوقي   

ا لو موقوف ا يا ع ويي  بيد  وبيد  وادلةع ويي  من شرط  لن يكون مرفوع  ييي  مين شيرط  لن يكيون مرفوع 

 .♀إيب ردوا اهلل 

اع ويكون ايحديت م  ر   م  تصال  ا يكون ايحديت م  فإذ   ضييف  موقوف اع ايموقو  ديأتيدا لني  ميا ل  تصال  فوع 

ياتصيال  إيب ايصحابيع فال ت ار  بين كون ايحديت م   وإنميا دأديأا ديؤاا اآلنع انتبهيوا اييذ  ع  وموقوف 

ا فإن ي  مو  ف  ر   م  تصال  لراه رير مدتب  دأدأي ع وإنما إذا كان ايحديت م    .«دنَ ْس مُ ال»و و سمب يف االصلالح ع 

ا ماذا يسمب؟ ايمتصل ايموقو  يي  ي  ادم خاص ب .تصال  إذا كان م     موقوف 

ثينع يقوا ايحافظ اي راقي:ه   دا تدبي  م    م و و يدا ع ب ايذوق اي نو  عدد ايمحدِّ
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 َوَل،،،،،ْم َي،،،،،َرْوا أْن َي،،،،،ْدُخَل الَمْقُ ،،،،،ْو ُ  

ياع ويمكين لن يكيون م  مكن لن يكون م  ايحديت ي  ي دي   ياع يكين ال يجيوز لن تصيال  مرفوع  تصيال  موقوف 

 ل ق ع ب ايمقلوع ت بير ايمتصل.ت  

ضييف إييب ايتياب ي قيد يكيون إديداده  ذا ما ل   :ايمقلوع ديأتيدا لن  ما ل ضيف إيب ايتاب يع فيقوا ي 

ألن  يذا ممجيوج يف اي نية لن ع متصيل مقليوع    يذا لثير   :فتقوا ع يكن ال تأيت وتجما يدا اي بارتينعتصال  م  

وإن كديت ترييد ع تصيلمقليوع م    ذا لثير   :تجما بين متداق ين يف لصل ايم دب اي نو ع ما يص  لن تقوا

روات  قد ديما ب  يهم مين ب يضع  يذا صيحي ع لن لن مقلوع ما ل ضيف إيب ايتاب يع وتريد بمتصل ل  

ت ارضيينع ك مية مقليوعع وك مية متصيلع تداق يين لو م  ض فأنت جم ت بين م  تداقيكن لصل ايك متين م  

 ف ذي  قاا ايحيافظ اي راقيي: ععك  االتصاا من حيت لصل اي نةع فهذا من حيت اي نة ال يسوغ ايقلا  

يا تصيلع وييو لرادوا لن مقلم   مقليوع   ما تجيد م يقوييون:  يذا حيديت  ع (َوَلْم َيَرْوا أْن َيْدُخَل الَمْقُ ْو ُ ) وع 

ت يادين يف لصيل ايم ديب اي نيو ع إنميا إذا ديأا من لجل لال يجم وا بين م   عم دا ا ما لضيف إيب ايتاب ي

لعمتصلع  ذا األثر متصلع لو  ذا ايموقو  ع ب ايتاب ي األثر  ذا  ل  ق   ؟ماذا لقوا :دائل وقاا ت ص  ألن   م 

ا  اتين ايك متين ايمتداق تين يف لصل ايم ديب ايموقو  وايمرفوعع فتأيت ب بارة ال تست مل فيه دواء   :ق دا

 وإن اخت ف ايم دب االصلالحي. عاي نو 

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوَس،،مِّ ب،،الَمْوُقْوِف َم،،ا َقَص،،ْرَتهُ  - 101

 

 بَِص،،،،،،اِحَب َوَص،،،،،،ْلَت أْو َقَ ْعَت،،،،،،هُ  

لع فإذا وجيد  ضيف إيب ايصحابي من قوا لو ف إن مصل   ايموقو  ايمراد ب   و ما ل   :يقوا ي  

تعلم،وا »: ◙سمب موقوف اع قاا عمر فإن  ذا يف باب ايرواية ي   علحد ايصحابة روى قوال  لو ف ل ف ال  

ع و و من لحد ايصحابةع لحيد ايي فياء ايراشيدين ايمهيديين ◙فهذا قوا من عمر ع «قبل أن تسودوا

بيع قيياا عميير: سييمب يف االصييلالح موقييو ؛ ألنيي  ميين كييالم ايصييحاولرضييا مع فهييذا ايقييوا ي   ╚

 .«ت  موا قبل لن تسودا»

 ؟◙فما لضيف إيب ايصحابي يسمب موقوف اع لن نقوا ت  موا قبل لن تسودوا مرفوع إيب عمر 

ع لما ما ل ضيف إييب ايصيحابي فإني  يييو ♀رير صحي  ألن مرفوع ما اضيف إيب ايدبي 

 بمصل   موقو .
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ا يو كان من ف ل ايصحابي كذي  ي   ياع م يللي   يرفيا يديي  يف  ¶كيان ابين عمير » :سيمب موقوف 

 .فهذا ف ل من صحابي فيسمب  ذا األثر بايموقو لخرج  ايبيهقي بسدد صحي ع  «تكبيرا  ايجدازة

  ل يدخل تقرير ايصحابي يف  ذا لم ال؟

 ديأتيدا فيما ي  حكم ايرفا مسأية مت  قة هبذاع فدرتكها يف موض ها.

اهُ ) ثم يقوا: يسيمي ايموقيو  ع يب ايصيحابي ل  لن ب يض ايفقهياء ع (األَث،ر َوَبعُض أْه،ِل الِفْق،ِه َس،مَّ

 يها إطالقا  عدد ل ل اي  م: (أثر)ك مة ع باألثر

ين ييذكر بدايية األيفيية ايتيي مير  م ديا فيهيا  «األيفية»يل ق األثر ع ب ايحديتع و ذا مر  م دا يف بداية  م 

ن األثير  نسيبة إييب اآلثيار لو إييب األثير إ :اكعبد ايرحيم بن ايحسين األثر ع ق دا  د: األثر؟ بداية األيفية

ويل يق األثير ع يب ايموقيو  ع وايم تديي بي  لثير  ايذ   و ايحديت ايدبو ع فيل ق األثر ع يب ايحيديت

ويل ق األثر ع ب ما  و لعم من ذيي ع فيل يق ع يب آثيار ايصيحابة وآثيار ايتياب ين؛ ألهنيم ع ع ب ايصحابي

و  عين ايتياب ين ي يد مين اآلثيارع فهيذه يشم هم مسمب ايقرون ايمف  ةع فما ر   و  عين ايصيحابةع وميا ر 

 اي الث إطالقا  يآلثار.

ي لحياو ع  «شرح معاين اآلثار» كتب ايحديت باآلثارع مي ال   ب ض   لما اإلطالق األوا فشا ده تسمية  

 باآلثار  دا األحاديت ايمرفوعة.ي دي 

اه األثرع ايموقو  ع ب يموقو  ب ض ل ل ايفق  دم  إن ا :ا يف  ذا ايبيت قاا ي د  : فكما    وأما الثاين

 ايصحابي.

ع "اييدر ايمد يور يف ايتفسيير بايميأثور"يكتابي  بي ؒ مدي  مي ال تسيمية ايسييوطي  ولما اي اييت فك يير  

ب  ايتفسير بايسدة وايتفسير بايموقوفا  وايتفسير بايمقلوعيا  ايتيي وقفيت ع يب ي دي وايتفسير بايمأثور 

 ايتاب ين.

ا ك  يها عدة إطالقا ع وايسياق يحدد  ذا اإلطالق. (أثر) مة فإذ 

ضيف إييب ايصيحابيع يكين إذا لرد  لن ل ق ع ب ما ل  لن ايموقو  ي  ي دي (ع َوإْن َتِقْ  بَِغيرِِه َقيِّْد َتبرْ )

 (عْد َوإْن َتِقْ  بَِغيرِِه َقيِّ ) ما رير ايصحابيع ما ايتاب ي في زم  ايتقييد؛ ويذي  قاا: موقوفتست مل ك مة 
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قف ع يب ايحسينع فتقيوا  يذا حيديت   :يو لرد  لن تقوا كيف تقيد؟ ع يب  موقيو     ذا ايحديت و 

ايحيديت مين كيالم ايحسين ايبصير ع لو  لن  يذا :ترييد لن تقيوا ايحسن ايبصر ع ماذا تريد هبذا ايت بير؟

  ذا ايدوع لو  ذا األثر من كالم ايحسن ايبصر .

ع ر موقييو ع ولنييت تريييد لنيي  ميين كييالم  ييذا األثيي :يكيين مييا يجييوز ييي  لن تقييوا يين  س  : ألن ك مييةايح 

رييد فهيم ايسياما لني  ت  د  ي  بال تقييد تدصر  مباشرة إيب ايموقو  إيب ايصحابيع يكن إذا قي   (موقوف)

ن ب يد ايت ي :لن تقوا ن رواه إيب م  ين فيوق ايت ي ذا ايحديت يم يرتق م  اب يع بيل اقتصير ع يب اب يع لو إييب م 

 ب ي.اتنسبت  إيب اي

ين رواه اقتصير ع يب نسيبت  إييب ايحسين   ذا األثر موقو    :فهذا م دب قوي   ينع ل  لن م  س  ع يب ايح 

 ت ايب. ؒ 

 يذا جيواب ايشير ع ل  لني  تصيدق وتوفيق إييب  صب وتوفق إييب ايييير مين اييرع تير : ل  ت  (ربَ تَ )

 .ايصواب

ا انتهيدا من ايموقو ع ندتقل إيب ايمقلوع يديتم ب    بسرعة ال نؤخركم. -ء اهللإن شا-إذ 

 َوَس،،،مِّ بِ،،،الَمْقُ ْوِ  َق،،،ْوَل التَّ،،،ابِعي - 3

 

،،،،،،،افِِعي َوفِْعَل،،،،،،،ُه، َوَق،،،،،،،ْد َرأى   للهَّ

 إيب آخره. 

ييقول ل،ك مين  لحيد ايتياب ين ديواء   ع فيإذا ن سيب إييب ايتياب ي   : لميا ايمقليوع فهيو قيوا ايتياب ي وف   

 ا لو ف لع فإن  يسمب يف االصلالح بايمقلوع.كبار م لو من صنار م لو من لوادلهم ن سب إيي  قو

ل،يس اإليم،،ان ب،التحلي، وَل ب،،التمني، ولكن،ه م،،ا وق،،ر يف »: ؒ مي ال األثير ايمشييهور عين ايحسيين 

قه العمل  .ؒ  ذا ايصحي  لن  من كالم ايحسن ايبصر   «القلب، وصدَّ

ا ايك مة ايمشهورة عددنا يف ع وم ايحديتع قاا ابن ديرين:  ظرون إلى اإلسناد، فلم،ا كانوا َل ين»لي  

سمب يف االصلالح مقلوع؛ ألني  ع وابن ديرين تاب يع فهذا ايكالم ي  «وقعت الفتن  قالوا سموا لنا رجالكم

 .ت ايب ؒ  ا  إيب ايتاب يع و و ابن ديرين م  

ن  كان د يد بن ايم  يِّب يف ل كيذاع لو كياوكذي  ما يو كان من ف ل ايتاب يع ل  إذا ورد يف األثر م ال  

 ايز ر  يف ل كذاع فإن  ذا يسمب يف االصلالح بايمقلوع.
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لن  يذا ايمصيل   و يو  :هن،ا تنبي،هضيف إيب ايتاب ي من قوا لو ف يلع  و ما ل   إذا عرفدا لن ايمقلوع

 قد يست مل ينير  ذا ايم دب. مصل   ايمقلوع

 :إًذا مصطلح مقطوع له استعماالن

 من قوا لو ف ل.مشهورع و و ما لضيف إيب ايتاب ي  ادت ماا  

ع بل قييل ي حمييد  واييدار قلديي وايليراين اديت م وا ك مية ؒ : رؤيا ي شاف ي واستعمال آخر

مير  م ديا يف محيرتزا   يم دب آخرع فاديت م وا ك مية مقليوع بم ديب ايمدقلياع ميا  يو ايمدقليا؟ مق و 

 ع ب ايتوايي.لن ايمدقلا  م ما دقط من لثداء ددده راو  لو لك ر ال  :ت ريف ايحديت ايصحي 

ثين م يل اإلميام ايشياف يع  :دا ايقيد األواهم  ي   ع فقد يست مل ب يض ايمحيدِّ ما دقط من لثداء ددده راو 

ع وم ل ايلراين صاحب ايم ياجمع وم يل اييدار قلديي صياحب «دنَ ْس مُ ال»وم ل ت ميذه ايحميد  صاحب 

ل اي ت بير عن  مق و دنع ادت م وا ك مة اي  ل وايس   د ق  فيإذا جياءك ع  و ما دقط من لثدياء ديدده راو  ع وايم 

َساَل »يف كتاب  ل  لني  : ميراد ايشياف يف يذا حيديت مقليوعع  :قياا «األم»يإلمام ايشياف يع لو كتياب  «الرِّ

مدقلا يم يتصل إدداده وقا في  دقط براو  واحدع فهيذا م ديب مقليوع عديد اإلميام ايشياف يع ل  لن  دياك 

 ل  لن  م ا  ي تاب ي. دقط من اإلددادع وال يريد ب ع

جد يف كالم ايليراينع ويف كيالم اييدار  «ايكفاية»ميد  كما رواه اييليب يف وكذي  ثبت عن ايح   وو 

،ي) قلديع قاا ايحيافظ اي راقيي: ِْ كُس،ُه اص، َِلُح الَبرَد َْ ين م ي  ي  ع (ُقْل،ُت: َو ل قيون إذا كيان ايشياف ي وم 

ل يا ل يق  ميل اي كي ع ي  ايمقلوع ع ب ايمدقلا يوجد واحد مين ل يل اي  يم ي د ق   يو ع ع يب ايمقليوعايم 

 ي هجرة. ايحافظ لبو بكر لحمد بن  ارون ايرديجي ايردعيع ايمتويف ددة ثالثمائة وواحد

ل ا يل ق  هذا الحاف  أحمد بن هارون البردْي د ق  ع ب ايمقلوعع في ديي بيايمدقلا ل  ميا لضييف ايم 

ل  عكي  ميا يل قي  اإلميام ايشياف ي  ؛ي تياب ي ذا األثير م يا  إيب ايتاب يع فإذا قاا مدقلا فيريد ب  لن 

ن تب   ؒ    .   وم 

 .نكتفي هبذا

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ؟د  وبين ايقرآنايحديت ايقددي  ل حروف  وم اني ع ما ذكر ايفروق بي :السُّ

كير مبحيت تقسييم ايحيديت بحسيب ميا  :ما مر  م دا  ذا يف ايدظمع وكأن األخ يقوا الَجَواب: ما دام ذ 

 نسب إيي ع فكذي  يدبني لن يذكر ايحديت ايقددي يف بدايتها.

ث بي  رديوا اهلل  -ع ي يوا قياا اهلل -ت يايب-مين قيوا اهلل  ♀ايحديت ايقددي  و ما حد 

َل،ى »ت ايب: ع قاا اهلل -ت ايب َْ ،ْينب َرَأْت ، َوََل ُأُذنب َس،ِمَعْت ، َوََل َخَ ،َر  َْ ،الِِحيَن َم،ا ََل  َدْدت لِِعَب،اِدي الصَّ ْْ َأ

ْب،ِدي بِ،ي»قاا اهلل ت ايب: ع «َقْلِب َبَهر َْ نْ،َد ُحْس،ِن َظ،نِّ 
ِْ ع فهيذا يسيمب بايحيديت ايقسييع وايحيديت « َأَن،ا 

 ا وم دب.يفظ   ▐ايقددي يفظ  وم داه من اهلل من اهلل 

 ييذي  ديييل؛ ع ي  ماع ع ي  دييل فالؒ،وم داه من اهلل  ♀بأن يفظ  من ايردوا  :ولما ايقوا

 .األصل  و و ذا ▐ اهلل من وم داه يفظ 

َؤال  ثم يقوا: ما ذكر ايفروق بيد  وبين ايقرآن؟ :السُّ

 ت بد بتالوت .ايقرآن م   الَجَواب:

ز.  ايقرآن م  ج 

 ايقرآن ال ي روى بايم دب.

 وعكس  ايحديت ايقددي.

 ايقرآن متواتر ايدقلع ايحديت ايقددي لر ب  آحاد.

 فهداك فروق ك يرة مدها  ذه ايتي ذكرنا ا.

َؤال   ال ذكرتم يدا زيادا  ايسيوطي ع ب ليفية اي راقي يف ايتدري ؟ :السُّ

 ياع يكين ي يل إذا احتاجها ايلايب لنيا احياوا ان لذكرعم ية عي  ذاع ل  مسأية انحاوا نر الَجَواب:

ع يكين ايمسيائل اي م يية ايموجيودة يف كتيب ؒ األخ يريد لن نيذكر نيو األيفيية مين ليفيية ايسييوطي 

 ايمصل  ع وال توجد يف نو األيفية فإين لحاوا لن لذكر ا ولبين ما يت  ق هبا.

َؤال اد األنصار   :السُّ  كتاب يف ايمصل  ؟ ؒ  ل ي شيخ حم 

ع و يو ؒ ي واييد  «ييانا اي مير يف مصيل   ل يل األثير»ورة كتياب: ددا يف دلندا در  دبق  الَجَواب:

 .«شرح يانا اي مر يف مصل   ل ل األثر»سجلع حتب يف اإلنرتنت موجود موجود م  
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َؤال  و ل ي  كتب يم ت لبا ب د؟ :السُّ

ع وط با مدهيا -إن شاء اهلل ت ايب-يوجد ب ض ايمؤيفا  يم ت لباع ونحن يف صدد إخراجها  الَجَواب:

 د البأس ب .عد

َؤال  ا؟وايحسن متبايدانع ماذا يقصد هبذ يقوا ابن حجر: إن ايصحي  :السُّ

ايتباين ما مر  لن ايحديت ايصحي  راوي  تام اي بطع وايحديت ايحسين راويي  قيل  ضيبل ع  الَجَواب:

  ذا بايدسبة ي حسن يذات .

  فييي  شييرو  ايصييحةع ولمييا بايدسييبة ي حسيين ينيييره فايتبيياين لوضيي  ألن ايحييديت ايصييحي  تييوافر

 وايحديت ايحسن ينيره  و يف لص   ض يفع انجر ض ف  بسبب ت دد ايلرق.

َؤال ا ويي  بحسنع فكيف  ذا وقد ع مدا لن كل صحي  حسن ال عك ؟ :السُّ   داك حدي  ا صحيح 

اع  يذا لخيذناه يف  الَجَواب: ال نحن يا إخوان بايدسبة لن كل صحي  حسينع ييي  كيل حسين صيحيح 

 ع وال ي زم لن يكون كالم   و ايراج .ؒ بن دقيق اي يد االم ايحافظ تفسير ك

يف دييؤاا ايسييائل ايصييحي  لهنمييا متبايدييانع لن ايصييحي  نييوعع  -كمييا تقييدم-فايصييحي  وايحسيين  

وايحسن نوعع بيدهم عميوم وخصيوص مين وجي ع يتيداخالن وييت فيانع يتيداخالن يف ايشيرو  األرب ية: 

 ذع وعدم اي  ةع  ذا بيدهم تداخل واجتماع.واالتصااع وعدم ايشذو عاي داية

  بطع  ذا بايدسبة ي حسن يذات .ويفرتقان يف ق ية اي

ياع واضي ؟ وايسيائل  يذا يدتبي ع نحين ذكرنيا ق يية لن  لما بايدسبة ي حسن ينيرهع فإهنما متنايران تمام 

اي ييدع ال ي يزم لن  بين دقييقاايحسن كدائرة كبيرة يف دائرة صنيرة ي صحي ع  يذا بدياء ع يب كيالم ايحيافظ 

اع بل ايصواب لن كالمي  مرجيوحع ولن ايحسين وايصيحي ؛ ايحسين يذاتي  وايصيحي   يكون كالم  راجح 

بم ديب لهنميا يجتم يان يف ع يذات  بيدهما عموم وخصوص من وجي ع ت رفيون عميوم وخصيوص مين وجي 

يا مينب ض األمورع ويفرتقان يف ب ض األمورع  ذا  و ايصحي  ي  القةع اي القة بيدهم يا وخصوص   ا عموم 

 ويفرتقان يف ق ية اي بط.ع وج ع يجتم ان يف ايشرو  األرب ة

َؤال يل   ♀ا يف ق ية يف  ذه األزمان يف حيديت رديوا اهلل ن  يو لضا  لحد   :السُّ ييدخل يف   

 ايموضوع؟
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كيان إذا كان قد اخت ق  فهو موضوعع يدخل يف ايموضوع إذا كيان اييذ  اخت قي  كيذاب اع إذا  الَجَواب: 

  ذا ايسؤاا  كذا ربما اي بارة رير واضحة.

يكين  يل  -وميا لك ير م-ايكذب ييي  يي  فيرتة زمديية م يديةع قيد يوجيد كيذابون حتيب يف وقتديا  يذا 

ع ال ي ت جيب لن يف  يوا ذيي ع يكين كميا قياا ابين ايمبيارك ♀وض وا لحاديت ع ب ردوا اهلل 

 :ن ضوابط ايحديت ايموضوعل  ل ل اي  م ي رفوهناع ويبيدو «يعرفها الجهابذا»: ؒ 

ا كان يقاا ي بحيت عدي  يف  مدها: لن ايحديت ي بحت عد  يف ايكتب ومصادر ايحديت وال يوجدع وقديم 

 ل ل اي  مع ويف بلون ايكتب وال يوجد. ي دي  صدور ايرجاا

ا.  يف  ذا اي صر ل  حديت يي  يف كتب ل ل اي  م ايم ترة فال ي تد ب  وي د موضوع 

ا وايمتصل دييتصال  يت م  إذا كان ايحد ا  ذا ديأتيداع ما يت  ق بايمرفوع حكم  أيت يف  و و مرفوع  حكم 

 .موض   إن شاء اهلل ت ايب

َؤال  ؟[األقل يف هذا العلم يقضي ْلى األكثر]بن حجر: اما م دب قوا ايحافظ  :السُّ

ير إيب ق ية لشرنا إييهيا فيميا شريد لن ي  اي بارة لنا ما لعرفها هبذا ايسياقع يكن ي ل ايسائل ي   الَجَواب:

لن  إذا لرد  لن تحكم ع ب إددادع و ذا اإلدداد يف لر ب  متصلع ويف لر ب  رواتي  عيدوا  :م بع بم دب

لن فوقي   ضابلونع يكن يف موضا مد  وقا إرداا لو انقلاعع فايحكم يألقل يف ذيي  ايموضياع فيال عيرة  

وصييا  ايموجييودة يف اإلدييدادع و ييو لنيي  يف ذييي  كييم ألقيل األتصييل وعييدوا ضييابلونع بييل ايح  وتحتي  م  

يتصلع لو يف ذي  ايموضا راوي  دييء ايح  ايموضا رير م   ظع وإن كيان فوقي  ثالثية عيدواع وتحتي  ثالثية ف 

 عدواع فإن ذي  ال يرفا من شأن ايحديتع بل ايحكم يألقل.

َؤال  يف  ذا اي  م؟ي لايب ايمبتدئ  ؒ ما رليكم يف كتاب مصل   ايحديت البن ع يمين  :السُّ

اديتفاد مين  ؒ  و من ايكتب ايجيدة وايمفييدة ويسيتفيد مدهيا طاييب اي  يمع وايشييخ  الَجَواب:

 ع وزاد زيادا  جيدة بأد وب جميل ودهل.«ن ه  النظر»كتاب 

َؤال  ل ايلايب إذا درس ب يض كتيب ايمصيل   لن يدرديها يزمالئي ؟ لو يشيرت  اإلجيازة مين  :السُّ

 ايمشايخ؟
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فييد مع ال يشرت  اإلجازة إذا لن  من نفس  م رفة جيدةع و داك زمالء يي  يسيتليا لن ي   الع الَجَواب:

ن  و لويب مد  يف ايب دإذا  ين  يو لوييب مدي  ويقيوم هبيذا ايجانيبع فإني  يحيي هم ع يم يكن م  إذا كيان  دياك م 

 ع ي .

 .نكتفي هبذا

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى َنْبيِّنَا مُ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  َحمَّ
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ُفروع

،،نَِّ ( أوْ  -105 ،،َحابيِّ )ِم،،َن السُّ  َق،،ْوُل الصَّ

 

ْف،،،ُع، َوَل،،،وْ    َنْح،،،َو )ُأِمْرَن،،،ا( ُحْكُم،،،ُه الرَّ

ُص،،،،،،رِ  -106  ْْ  َبع،،،،،،َد النَّبِ،،،،،،يِّ قاَل،،،،،،ُه بَِأ

 

،،ِحْيِل، وه،،َو َق،،ْوُل األْكَث،،رِ   ل،،ى الصَّ َْ 

 َوَقْوُل،،ُه )ُكنَّ،،ا َن،،َرى( إْن ك،،اَن َم،،عْ  -107 

 

ْص،،،رِ النَّبِ،،،يِّ ِم،،،ْن َقبِْي،،،ِل َم،،،ا َرَف،،،عْ   َْ 

 108-  ٍَ  َل،،ه َوِقْي،،َل: َل، أْو َل َف،،َل، َك،،ذا

 

 و )لِلَخ ِْي،،،ِب( ُقْل،،،ُت: لكِ،،،ْن َجَعَل،،،هْ  

اِزيُّ  -109   َمرُفوْ،،،م )الَح،،،اكُِم( و )ال،،،رَّ

 

 اب،،،،ُن الَخ ِْي،،،،ِب( ، َوُه،،،،َو الَق،،،،ِويُّ  

 لك،،،،،ْن َح،،،،،ِدْيُ  )ك،،،،،اَن َب،،،،،اُب  -110 

 الُمْص،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َ َفى 

 

،،،،،،ا ُوِقَف،،،،،،ا   ُيْق،،،،،،َرُ  باألظَف،،،،،،اِر( ِممَّ

 ُحْكم،،،،،،م َل،،،،،،َدى )الَح،،،،،،اكِِم( -111 

 

 )الَخ ِْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِب( 

 

،،،يِ  ُذْو َتْص،،،ِوْيِب   نْ،،،َد الهَّ
ِْ ْف،،،ُع   َوالرَّ

،،،،،َحابي -112  ،،،،،َرُه الصَّ ،،،،،دُّ َم،،،،،ا َفسَّ َْ  َو

 

َل،،،ى األْس،،،َباِب   َْ  َرْفَع،،،م َفَمْحُم،،،ْولب 

 َوَق،،،ْوُلُهْم )َيْرَفُع،،،،ُه( )َيْبُل،،،ُ  بِ،،،،ْه( -113 

 

 رَواَي،،،،،،،ً  َينِْمْي،،،،،،،ِه َرْف،،،،،،،عب َفاْنَتبِ،،،،،،،هْ  

،،،ْن َت،،،ابَع( َفُمْرَس،،،لب  -114  َْ  َوإْن َيُق،،،ْل )

 

نْ،،،،ُه َنَقُل،،،،ْوا  َْ ،،،،نَِّ    ُقْل،،،،ُت: ِم،،،،َن السُّ

 َتْص،،،،ِحْيَل َوْقِف،،،،ِه َوُذو اْحتَِم،،،،الِ  -115 

 

 ال،،،،،ي(َنْح،،،،،ُو )ُأِمْرَن،،،،،ا( ِمنْ،،،،،ُه )للَغ َ  

،ْن َص،،اِحَب بَحْي،،ُ  َل -116  َْ  َوَم،ا َأَت،،ى 

 

َل،،،،ى  َْ ْف،،،،ُع   ُيَق،،،،اُل َرأي،،،،م ُحْكُم،،،،ُه الرَّ

َم،،ا َق،،اَل يف الَمْحُص،،ْوِل َنْح،،ُو َم،،ْن  -117 

 أَت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ى

 

ْف،،،،،َع لَِه،،،،،َذا أْثَبَت،،،،،ا   )َفالَح،،،،،اكُِم( الرَّ

،،،،ْن )أبِ،،،،ي ُهَرْي،،،،َرِا( -118  َْ  َوَم،،،،ا َرَواُه 

 

نْ،،،،،ُه أْه،،،،،ُل   َْ ( َو ،،،،،دب  الَبْص،،،،،َراِ  )ُمَحمَّ

َر )َق،،اَل( َبْع،،ُد، )َفالَخ ِْي،،ُب( -119   َك،،رَّ

 

ِجْي،،،،،،،ُب   َْ ْف،،،،،،،َع َوَذا   َرَوى بِ،،،،،،،ِه الرَّ

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل: 

ل ق ع يها ما يي  حكيم ايرفياع ق بمسائل عديدة ي  تت     -جزاه اهلل خيرا- ذه األبيا  ايتي قرل ا لخونا 

 لو ايصي  ايتي يها حكم ايرفا.

ا يف اييدرس ايماضيي مين ايمرفيوع وايموقيو  األمير فيي  بييِّنع فإذا ك  ان ما م ب وقيد درديداه ديابق 

 فهداك لحاديت  ي بين  ذين ايدوعين:

 ييافة إيييب ايصييحابي لو إيييب بييين ايمرفييوع وايصييري ع وبييين ايموقييو ع فهييي ميين حيييت إضييافتها م  

 ايتاب ي.

 :ؒ  ومن حيت حكمها فإن يها حكم ايرفاع يقوا ايحافظ اي راقي
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،نَِّ ( أوْ  -105 َحابيِّ )ِم،َن السُّ  َقْوُل الصَّ

 

ْف،،،ُع، َوَل،،،وْ    َنْح،،،َو )ُأِمْرَن،،،ا( ُحْكُم،،،ُه الرَّ

ُص،،،،،رِ  -106  ْْ  َبع،،،،،َد النَّبِ،،،،،يِّ قاَل،،،،،ُه بَِأ

 

،،ِحْيِل، وه،،َو َق،،ْوُل األْكَث،،رِ   ل،،ى الصَّ َْ 

ا يف ايصيحي  لن يي  حكيم إن قوا ايصحابي من ايسدة كذاع لو ل مرنا بكذاع لو ن هيدا عن كذاع  ذ :يقوا 

ايرفاع وإن كان قد لضيف إيب ايصحابي و و من كالم ع يكن  يذه ايصيي  تحميل ع يب ايرفيا؛ ألن قويي  

ع فإهنم ال يل قون ذي  إال و و يريدون ددة رديوا ♀من ايسدةع محموا ع ب ددة ردوا اهلل 

 .♀اهلل 

دا ع يي ع واميا األصيل فيإهنم يرييدون وإذا لط قوه بيال   ذا ايم دب فالبد لن يوجد يف ايسياق ما ي

 .♀بايسدة ددة ردوا اهلل 

ِمن السن  إذا ت وج البكر ْل،ى الثيِّ،ب أق،اا »: ◙من لم  ة قوا ايصحابي من ايسدة: حديت لن  

 .«ْندها سبًعا

ع لو لمير رديوا اهلل صي ب اهلل عيي  ودي مع وإنميا قياا: ♀من ايسدةع ما قاا قاا ردوا اهلل 

 .«السن  إذا ت وج البكر ْلى الثيِّب أقاا ْندها سبًعا ِمن»من ايسدة كذاع 

 و ذا ايحديت متفق ع ب صحت .

ُأمرن،ا أن ُنخ،رج العوات،  وذوات »: ▲فأحاديت ك يرةع مدها حديت لم علية  «ُأمرنا»ولما قوي : 

 .«والخدور يف العيدين يههدن الصَلا ودْوا المسلمين

 .«ان  ل مر  »ايشا د قويها: بروايا  ميت فةع يكن  ذه إحدى ايروايا ع و

ا يها حديت آخر ل م علية  وقويهيا:  «ُأمرن،ا»فقويهيا:  .«ائ نَ،ب،ا  الَج ُنهينا ْ،ن اتِّ »قايت:  ▲ولي  

ألن ايذ  كان ي  حق األمر ايشرعيع وعدي  تؤخيذ األوامير ايشيرعية وايديوا ي  عكم ايرفا ذا ي  ح   «ُنهينا»

 .♀ايشرعية  و ردوا اهلل 

لمير بيذي   ♀ل مرنا بكذاع لو ن هيدا عن كذاع فإن مقصوده ل  لن ايدبيي : فإذا قاا ايصحابي 

 ايف ل.

  و ايذ  هنب عن ذي  ايف ل. ♀ع فإن مقصوده ل  لن ايدبي (ُنهينا ْن كذا: )وإذا قاا

ِحْيِل )قاا:  لى الصَّ َْ ُصرِ ...  ْْ  .(َوَلو َبعَد النَّبِيِّ قاَلُه بَِأ
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 عع يكين ايصيحي  حتيب♀وخصو ب صر ايدبيي ل ل اي  م خو ذي  بما يو قاي   ب ض  

ع يب  ع فإن  محموا  ♀وإن يم يأ  يف ايحديت لن ذي  األمرع لو ذي  ايدهي كان يف عهد ايدبي 

 ايرفا.

ا نخيِّ،،ر يف ْه،،د النب،،ي نَّ،،كُ »: ◙: إذا قيياا ايصييحابي م ييل مييا يف حييديت ابيين عميير بعض،،هم ق،،ال

 .«ثم ْثمان ،ثم ْمر ،ونقول أبو بكر ♀

 ذا تيصيو ب هدهع و ذا ديأتيدا يف مسأية كدا نف يلع ونيتك م  «♀د النبي يف ْه»: فقوي 

 ع يها يف موض ها.

فهييو  ♀حتييب وإن يييم يييذكر لن  ييذا يف عهييد ايدبييي  «وهنيدييا»ع «ول مرنييا» «ميين ايسييدة»يكيين 

يو  بجميا  محموا ع ب ايرفيا؛ ييذي   يذه األحادييت ميرجية يف ايصيحيحينع وايصيحيحان كتابيان خ 

ف ذي   يذا ميذ ب لك ير اي  يم  عويي  موضوعهما األحاديت ايموقوفةيحة ايمرفوعةع األحاديت ايصح

ي دة لن قوا ايصحابي ل مرنا بكذاع ون هيدا عن كذاع ومين ايسيدة كيذا ي حميل ع يب لن اآلمير وايديا يع ولن ايس 

 ع و و قوا لك ر ل ل اي  مع واييال  في  ض يف.♀ايمقصود هبا ددة ردوا اهلل 

 )ُكنَّ،،ا َن،،َرى( إْن ك،،اَن َم،،عْ  َوَقْوُل،،هُ  -107

 

ْص،،،رِ النَّبِ،،،يِّ ِم،،،ْن َقبِْي،،،ِل َم،،،ا َرَف،،،عْ   َْ 

 108-  ٍَ  َل،،ه َوِقْي،،َل: َل، أْو َل َف،،َل، َك،،ذا

 

 ................................... 

من ايصي  ايتي يهيا حكيم ايرفيا: قيوا ايصيحابي كديا نف يل كيذاع لو كديا نقيوا كيذاع يي  حكيم  :يقوا 

 اخت ف اي  ماء في  ع ب ثالثة لقواا ذكر ا ايحافظ اي راقي  هدا: ايرفاع وقد

: لن قييوا ايصييحابي كدييا نف ييل كييذا ييي  حكييم ايرفيياع بشيير  لن يقيييده ب هييد ايدبييي الق،،ول األول

 ع لو نأخذ ا بحسب ترتيبها يف ايبيت لحسنع  و كذي .♀

 .♀قيده ب صر ايدبي : لن ي  القول األول

 قيده.ده لو يم ي  قي   فاع دواء  كم اير  : لن  يي  ي  ح  القول الثاين

ف   حكيم ايرفياع  ♀فاع إذا قيده ب صر ايدبي ده ف   حكم اير  : ايتفصيل إذا قي  القول الثال 

 كم ايرفا.وإذا يم يقيده ف ي  ي  ح  

 إذا ايقوا األوا:

ْصرِ النَّبِيِّ ِمْن َقبِْيِل َما َرَفعْ  َْ  إْن كاَن َمْع ... 
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 ..َوِقْيَل: َل

 يي  ي  حكم ايرفا وايتفصيل. ♀لن  حتب وإن كان ما عصر ايدبي ل  

ا نخيِّ،ر يف نَّ،كُ »: ¶: ايحديت ايذ  مر  قبل ق يل ويي  رواييا ع حيديت ابين عمير من أمثل  ذلك

 لجم ين. ╚ع «ْهد النبي صلى اهَّلل ْليه فنقول أبو بكر ثم ْمر ثم ْثمان

إن  :ض ون بين ايصيحابة ويقوييونفاي   ♀لهنم كانوا يف عهد ايدبي  ◙شير ابن عمر في  

 ؛ ف هذا  ذا ي  حكم ايرفا.♀لف  هم لبو بكر ثم عمر ثم ع مانع وقاا: يف عهد ايدبي 

ا إذا ص،عدنا نَّ،كُ »ع قياا: ◙وإن ييم يقيِّيدع م يل حيديت جيابر  عفياكيم اير  : لن  ي  ح  والقول الثاين

 .«كبَّرنا، وإذا ن لنا سبَّحنا

ج يف ايصحي ؛ يف صحي  .«ا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا ن لنا سبَّحنانَّ كُ »  اإلمام ايبيار ع و و مير 

ن اشرت  ايتقييد يي  ي  ح  ♀ف م يقيده ب هد ايدبي  فاع يكن عديد كم اير  ع فهذا ع ب قوا م 

ج  ييذا ايحييديت اإلمييام ايبيييار  يف  قييوم ميين ل ييل اي  ييمع ومييدهم اإلمامييان ايبيييار  ومسيي مع وقييد خيير 

 وقاا:ع نة يها حكم ايرفا وإن يم يقيدلن  ذه ايصي "صحيح "

 لكِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْن َجَعَل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،هْ   .................................... 

اِزيُّ  -109   َمرُفوْ،،،م )الَح،،،اكُِم( و )ال،،،رَّ

 

 اب،،،،ُن الَخ ِْي،،،،ِب( ، َوُه،،،،َو الَق،،،،ِويُّ  

ياع وإن ييم ييأ  تقيييد   :ل  يقوا  ايدبيي  ه عين ايدبيي لو يف عهيدإن ب ض ل ل اي  م ج  يوا  يذا مرفوع 

اب،،ُن الَخ ِْي،،ِب( ، َوُه،،َو ) ع وميين لويئيي  ايحيياكم وايفييير ايييراز ع و ييو ايييذ  ي دييي  بقوييي :♀

دا لن  مذ ب ايشييين اإلمام ايبيار  ومس مع و م لويب باي زو من ايحاكم وايفير    ودبق لن ق  ع (الَقِويُّ 

ألن  ي ير عين شيرعع و يذا  يماذا؟ايراز ع لن مذ بهما إذا قاا ايصحابي كدا نف ل كذا لن  ي  حكم ايرفاع 

ا نَّ،كُ »: ◙ولقرهع ف ما يقوا جابر  ♀إال إذا كان قد اط ا ع ي  ايدبي  جة  رع ال يكون ح  ايش  

ال إذا كيان إإن  ذا من ايسدةع وكدا نف   ع وال يكون حجية  :ن  يقواكأ .«إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا ن لنا سبَّحنا

فيإن يي   عذ من ذي  لن ايصحابي ما دام لن  ي ير عن شرعخ  ف ذي  ل  ع اطالع لو ب ♀بأمر ايدبي 

ا إال ب د اطالع ايدبي  األمرألن  ذا  عكم ايرفاح    ع ي ع وإقراره ي . ♀ال يكون شرع 
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كيير  م يياال   ،،رَ قْ وا يَ ك،،انُ » يييذي  حييديت: ميين األحاديييت ايتييي ذ   ♀ن ب،،اب رس،،ول اهَّلل وْ ُْ

 م ع ي  ايحافظ اي راقي يف قوي : ذا ايحديت تك   ع «ركانوا يقرْون باب النبي باألظافي» ع«باألظافير

 لك،،،،،،ْن َح،،،،،،،ِدْيُ  )ك،،،،،،،اَن َب،،،،،،،اُب  -110

 الُمْص،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َ َفى 

 

،،،،،،ا ُوِقَف،،،،،،ا   ُيْق،،،،،،َرُ  باألظَف،،،،،،اِر( ِممَّ

 والخ ي،،ب ُحْكم،،م َل،،َدى )الَح،،اكِِم( -111 

 

 

 

 )الَخ ِْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِب( 

 

 ................................... 

ع واييليييب ٍرَ ْد تَ ْس،،المُ ع وصيياحب «م رفيية ع ييوم ايحييديت» صيياحب إن ايحيياكم لبييا عبييداهلل :يقييوا

ايبنداد  صاحب ايكفاية وصاحب ايجاماع يقوالن لو يدبهان ع يب لن ب يض األحادييت ايتيي يهيا صيينة 

كر  م  
 .♀فاع وإن كان ذ كر فيها ايدبي ال تفهم مدها اير   ♀ي دبي  قاربةع وفيها ذ 

ع و يو ميذكور يف ♀ع ل  بياب ايدبيي «األظ،افيرك،انوا يقرْ،ون باب،ه ب»ومن ذيي  حيديت: 

 (.كدا نف ل: )ايحديتع وايصينة كانوا يف  ون كذاع م ل صينة

كير فيي  ايرديوا  ياع وإن ذ  فايحاكم واييليب ايبنداد  يريان لن  ذا ايحديت موقيو  وييي  مرفوع 

♀. 

حيديت ييدا فيا؛ ألن ظيا ر ايكيم اير  ع ويقيوا: إن  يذا يي  ح  ؒ وييايفهم يف ذي  ابن ايصيالح 

هيم ألني  ي  يم بف  هيم  يذاع لن  ع   ايف لع واط ا ع يي  ولقير م ع يي ع م بذي ♀ع ب لن ايدبي 

 حيدما يريدون لن يستأذنوا يقرعون ايباب باألظافير .

يمن لجيل لن يكيون إن ايصحابة يقرعون باب  باألظافير  :و ذا قاا ل ل اي  م يا ريير م  يا خفيف  زع  قرع 

وايحديت لخرجي  ايحياكم ورييره وفيي  ضي فع ايحيديت يي  طريقيان  ع♀تأدب ا ما ردوا اهلل 

 يكدهما فيهما ض ف بأدباب ك يرةع فال يتقوى ايحديت يذي .

 :إًذا اآلن انتهينا من مسألتين

هيا قيوال  ن  إ: قوا ايصيحابي مين ايسيدة كيذاع ولمرنيا بكيذاع ون هيديا عين كيذاع فهيذه ق ديا المسأل  األولى

ا يها ح   ا إذ   رفاع و ذا  و ايصحي .كم ايواحد 

ألهنيم  ؛ك ير حيوا  يذه ايصيي  مرجوحع خاصة األصوييين يهم كالم   ولما ما خايف يف ذي  فإن  قوا  

ع ج  و يا درجيا ع فج  يوا ♀ج  وا ايصي  ايتي يحكي هبا ايصحابي ما يدق   عن ردوا اهلل 

   من لواخر ايدرجا  ايتي ت روى هبا األحاديت.ي   ذه ايصِّ 
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: قوا ايصحابي: كدا نف ل كذاع ق دا فيها األقواا اي الثة وايصحي  لن  حتب وإن ييم الثاني أما المسأل  

 ع فإن ي  حكم ايرفا.♀يقيده ب هد ايدبي 

جد  قريدة تدا   ع يب لن  يذا ايحيديت ييي    ذا  و األصلع  ذا األصل قد ي يرج عد  يقريدةع إذا و 

ا   مل بت   ايقريدة ع ب حسبها.في   عمرفوع 

 : قوي : أل  الثالث المس

،،،،،َحابي -112 ،،،،،َرُه الصَّ ،،،،،دُّ َم،،،،،ا َفسَّ َْ  َو

 

َل،،،ى األْس،،،َباِب   َْ  َرْفَع،،،م َفَمْحُم،،،ْولب 

ايحياكم لبيو  فيا لمير ال؟ركيم ايع  ل ن ده مميا يي  ح  ╚آلية من احد ايصحابة  إذا جاءنا تفسير   

فقياا: إن تفسيير ايصيحابي يي  « م رفية ع يوم ايحيديت»ع وقيد يف كتاب: ٍرَ ْد تَ ْس المُ كتاب   لط ق يف عبد اهلل

 .ٍرَ ْد تَ ْس المُ حكم ايرفاع لط ق كذي  يف 

ا بسيبب نيزوا آييةع وييذي  لم  ية مدهيا حيديت ده بما إذا كان م  فقي   «م رفة ع وم ايحديت»لما يف  ت  ق 

يَن ِم،َن اْلُم،ْؤِمنِيَن فِ،﴿ع يف قويي  ت يايب: ◙لبي مس ود ايبيدر   ِْ ،َدَقاِت الَّ،ِذيَن َيْلِم،ُ وَن اْلُم َّ،وِّ ي الصَّ

كبييرع فقياا ايمديافقون  بحميل   حاملع فجاء رجل  كدا ن  »قاا:  .[79]ايتوبة: ﴾َؒوالَِّذيَن َل َيِجُدوَن إَِلَّ ُجْهَدُهمْ 

راء   الَّ،ِذيَن ﴿ق يلع فقاا ايمدافقون إن اهلل ردي عن صدقة  ذاع فدزا قوي  ت ايب:  بشيء   وجاء رجل  ع « ذا م 

 ِْ َدَقاِت َوالَِّذيَن َل َيِجُدوَن إَِلَّ ُجْهَدُهمْ َيْلِمُ وَن اْلُم َّوِّ  .[79]ايتوبة:ؒ﴾ؒيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فِي الصَّ

نزييت اآليية يف  ♀قياا رديوا اهلل  ل  ق  وإن يم ي   عفهذه اآلية ذ كر دبب نزويها من ايصحابي

فهيذا ايحيديت يكيون  عا؛ ألن ايصحابي ي ير عن شيء شيهدكم ايرف د مما ي  ح  كذاع فإن  ذا ايحديت ي  

 ي  حكم ايرفا.

قيياا باالجتهيياد لميا تفسييير ايصييحابي ميا يييم يكيين ميين لديباب ايدييزوا ففييي  تفصيييلع إذا كيان ممييا ال ي  

ولميا إذا ع فا مما ال يقاا باالجتهياد واييرل كم ايرفا كما ديأتيدا يف مسأية ما ي  حكم ايرفإن ي  ح   عوايرل 

 فا؛ ف ذك قاا:كم اير  ي  ي  ح  فإن ي عقاا باالجتهادمكن لن ي  كان ي  

،،،،،َحابي -112 ،،،،،َرُه الصَّ ،،،،،دُّ َم،،،،،ا َفسَّ َْ  َو

 

َل،،،ى األْس،،،َباِب   َْ  َرْفَع،،،م َفَمْحُم،،،ْولب 

ا بسبب نزوا آية.كم ايرفا إال إذا كان م  ل  لن تفسير ايصحابي ال يكون ي  ح     ت  ق 
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ياع متفيق ع يي ع لخر ج يف صيحي  اإلميام ايبييار  لي   ير  جي  اإلميام ايبييار ع حديت لبي مس ود م 

 واإلمام مس م.

 .ويدمي ع نأخذ ي  لم  ة    يرف       ق بقوي  : فيما يت    المسأل  أو الفر  الرابع

 َوَق،،،ْوُلُهْم )َيْرَفُع،،،،ُه( )َيْبُل،،،ُ  بِ،،،،ْه( -113

 

 رَواَي،،،،،،،ً  َينِْمْي،،،،،،،ِه َرْف،،،،،،،عب َفاْنَتبِ،،،،،،،هْ  

يي  فيياع لمييا  ييذه فهييي لشييب  كييم اير  ي  ايماضيييةع ايصييي  ايماضييية يهييا ح   ييذه ايصييي  تيت ييف عيين ايصِّ

فاع فإذا قاا ايصحابيع لو قاا ايراو  عين ايصيحابي عديد ذكير ايصيحابي عين لبيي  رييرة بايصريحة باير  

 يرف  ع لو عن لبي  ريرة يدمي ع لو عن لبي  ريرة روايةع لو عن لبي  ريرة قاا قاا.

إن يييم يقييل فيهييا قيياا ردييوا اهلل فيياع وفيياع لو شييب  صييريحة يف اير  فييإن  ييذه ايصييي  صييريحة يف اير   

ع وكيذي  م ديب يدميي ع وكيذي  ♀؛ ألن م دب يرف  ع ل  يرف   إييب رديوا اهلل ♀

ألن ايفاعيل األوا  يو  (قياا قياا)م دب يروي ع وكذي  م دب روايةع وكذي  يو كيرر ف يل ايقيواع وقياا: 

 .♀ايصحابيع وايفاعل اي اين ي دي ب  ردوا اهلل 

ييدة عن لبيي ايزنياد عين األعيرج عين لبيي  رييرة رضيي اهلل ا م ال  ه  د  ع م  لذلك أمثل   ما رواه دفيان بن ع 

 .«نغار األْيُ قاتلون قوًما ِص تُ »ت ايب عد  رواية: 

 :  و كايمرفوع بايصري .♀قوي : روايةع  ذا ي  حكم ايرفاع وكأن  قاا قاا ردوا اهلل 

  عب ْب،اس تَ النَّ،»يب   ب ع قاا:  ◙: و و عن لبي  ريرة وكذلك مثال آخر
ع عين لبيي  رييرة «ذيْ رَ ُق،لِ

 .«ريذقُ لِ  اس تبعب النَّ »قاا:  ◙

ا يقوي  يرف  .  لم  ة لي  

ر ف،أبردوا ْ،ن الَح، إذا اش،تدَّ »ولما قوي : قاا قااع فم اي  عن لبي  ريرة رضي اهلل ت ايب عد  قاا قياا: 

 .«َلاالصَّ 

يين لراد لن ي ييود إييهييا يجييد ا يف ع ييوم ايحيي  ييذه ب ييض    «ايكفاييية»ديت البيين ايصييالحع واألم  يية م 

 ي يليب.

،،،ْن َت،،،ابَع( َفُمْرَس،،،لب  -114 َْ  َوإْن َيُق،،،ْل )

 

نْ،،،،ُه َنَقُل،،،،ْوا  َْ ،،،،نَِّ    ُقْل،،،،ُت: ِم،،،،َن السُّ

 َتْص،،،،ِحْيَل َوْقِف،،،،ِه َوُذو اْحتَِم،،،،الِ  -115 

 

 َنْح،،،،،ُو )ُأِمْرَن،،،،،ا( ِمنْ،،،،،ُه )للَغَ ال،،،،،ي( 

ايي بايتشديد.    ويف قراءة ي نز 
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 و ذا ايقوا ي  حكم ايرفا. عق بما إذا قاا ايصحابي قوال  رحع ما م ب يت    نجد موض ها من ايش

: إذا كان  ذا ايسؤاا مرو  عن ايتاب يع ايتاب ي يقوا من ايسدة كيذاع لو ل مرنيا السؤال الذي يرد ههنا 

 بكذاع لو ن هيدا عن كذاع  ل ي  حكم ايرفا لم ال؟

،ْن )فيقوا ايحافظ اي راقي:  َْ ل  إذا قياا ايتياب ي يرف ي ع يب ي  بي  رواييةع ع (َت،ابَع( َفُمْرَس،لب َوإْن َيُق،ْل )

 دل.ر  قاا مرفوع م  يدمي ع  ذه يها ي  

 : يرف  ع يب   ب ع يدمي ع فهذا ي  حكم ايرفاع فيقاا مرفوع مردل.إذا قال التابعي

 »وم ايي :  لما إذا قاا ايتاب ي من ايسدة ففي  خال ع وايصحي  وقفي ع إذا قياا ايتياب ي مين ايسيدة كيذا

َلى اْلِمنَْبرِ َقْبَل اْلُخْ َبِ  تِْسَع  َْ َماِا َيْوَا اْلِفْ رِ َوَيْوَا اأْلَْضَحى ِحيَن َيْجِلُس  ن  َتْكبِيرِ اإْلِ  ذا رواه ع «َتْكبِيَراتالسُّ

تبةع قاا: اهللايبيهقي عن عبيد اهلل بن عبد  َماِا َيْوَا اْلِفْ رِ وَ » بن ع  ن  َتْكبِيرِ اإْلِ َي،ْوَا اأْلَْض،َحى ِح،يَن َيْجِل،ُس السُّ

َلى اْلِمنَْبرِ َقْبَل اْلُخْ َبِ  تِْسَع َتْكبِيَرات َْ». 

يقيوا   يو موقيو  لو مرفيوع لو مقليوع؟ : يل نقيوا ع ذا ايحديت ماذا نحكم ع ي  من حيت قائ ي 

ايسيدة ايتيي  ألن ايتياب ي يحكيي عايحافظ اي رقي: إذا قاا ايتاب ي من ايسدةع فقيل إن ايصحي  لن  موقيو 

لدركهيياع ايلريقيية ايتييي لدركهيياع و ييي طريقيية ايصييحابة فيحكييي مييا لدركيي  ويييم ي ييدرك عصيير ايدبييي 

تبة.  بن عبداهلل: ايحديت ايماضي عن عبيد اهللومثالهع ♀  بن ع 

جد إإال  ♀ايسدة إال ويريدون هبا ددة ردوا اهلل  ال يل قل: إن عرفهم أن يقول ولقائلَ  ذا و 

جيد تقيييدع كميا ييو قيايواو قريدةع يف ايد    عميل ل يل ميرينع إن  يذه ديدة اي ميرينع لو مي ال  ديدة اي    :لو و 

جد يف ايدو ما يقيده فإن  ي حمل ع ي .ع لو نحو ذي ع لو ددة ل ل ايمديدة ايمديدةع  فإذا و 

االحتمياا فيي  لقيوى لمرنا بكذا لو هنيديا عين كيذا ف اب ي:لما إذا قاا ايتع (َوُذو اْحتَِماِل ... َنْحُو )ُأِمْرَنا)

 من قوي  من ايسدة.

ا قوا ايراو  من ايسدة لو لمرناع لو ن هيدا إذا كان ايراو   و ايصحابي ف   حكم ايرفا ع ب اييراج   إذ 

 وايصحي .

 لما إذا قاي  ايتاب ي فإن  ي د من ايموقو  يف قوا لك ر ل ل اي  م.
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يقصييد لن اينزايييي صيياحب كتيياب ايمستصييفبع ع (ل،،يَنْح،،ُو ُأِمْرَن،،ا ِمنْ،،ُه للَغَ ا) ايبيييت ايتييايي يقييوا:

يا كيم اير  يرى لن قوا ايتاب ي ل مرنا لن  محتمل ان يكون ي  ح   «اإلحياء»وصاحب كتاب  فياع فيكيون مرفوع 

ع لو يكون موقوف ا؛ ألن االحتماا في  لكر بايدسبة ي تاب ي.  مردال 

 ايبيت ايتايي يقوا:

،ْن َص،،اِحَب بَحْي،،ُ   -116 َْ  َل َوَم،ا َأَت،،ى 

 

َل،،،،ى  َْ ْف،،،،ُع   ُيَق،،،،اُل َرأي،،،،م ُحْكُم،،،،ُه الرَّ

َم،،ا َق،،اَل يف الَمْحُص،،ْوِل َنْح،،ُو َم،،ْن  -117 

 أَت،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ى

 

ْف،،،،،َع لَِه،،،،،َذا أْثَبَت،،،،،ا   )َفالَح،،،،،اكُِم( الرَّ

 لظن نصب ك مة ايرفا لويب من رف ها. 

ْفَع لَِهَذا أْثَبَتا) ايمهمية وايتيي ي   مياء فيهيا  ألن  مف وا ب ع  ذه ايمسياية مين ايمسيائلع (َفالَحاكُِم( الرَّ

فاي  مياء  كالم ك يرع و ي مسأية ما إذا قاا ايصحابي قوال  ال يقاا باالجتهاد وايرل ع فهل ي  حكم ايرفا؟

كم ايرفاع كاإلخبيار عين األميور اآلتييةع قاا باالجتهادع فإن ي  ح  يقويون إذا قاا ايصحابي قوال  يي  مما ي  

 ع ب ف ل بأن  طاعةع لو بأن  م صية.لو األمور ايماضيةع لو لن يحكم 

ر  باألخيذ عين ل يل ايكتياب؛ ألن   فإن ذي  ي  حكم ايرفاع بشر  لال يكون ذي  ايصحابي ممن ع 

م ب من لخبار ل يل األميمع فهيو البيد لن يكيون يي   ايصحابي إذا لخر عن لمر ديقا يف ايمستقبلع لو لمر  

ن يدقل عد   ذا ا  يير.م يرع البد لن ييره بذي  م 

ر  ♀هم لخذوا عن ردوا اهلل فايصحابة األصل لن   وا باألخيذ عين ف  ع يكن ب ض ايصحابة ع 

ا بحيديت لع فإن  كان يأخذ عن ¶ل ل ايكتابع م ل عبداهلل بن عمرو بن اي اص   يل ايكتيابع لخيذ 

ُبوُهمْ »: ♀ايدبي  ُقوُهْم َوََل ُتَكذِّ ثكم َأْهِل اْلكَِتاِب َفََل ُتَصدِّ  .«إَذا حدَّ

م ب مين لخبيار مع  هو يسما لخبار مع وربما يف األمور ايتي  ي مجرد خر عن لمر ديأيتع او لمر  ف

 م.ه  د  ع   خذ  ما ل  ب  ر   :فقايوا

و ميا فيي  للو ميا فيي  طاعيةع  عوى شيئ ا من  ذه األشياء األخبار ايماضيية لو اآلتييةفإذا كان ايصحابي ر  

ر   عم صية  فا.م اير  ك  بع فإن حدي   ي  ح    باألخذ عن ل ل ايكتاويي  ممن ع 

قيمييت  خييرج ميين ايمسييجد ب ييد لن ل  حيدمييا رلى رجييال   ◙ميين لم  يية ذييي  حييديت لبييي  ريييرة 

 ايقادم. ايصالةع قاا: لما  ذا فقد عصب لبا
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َص،ى َأَب،ا اْلَقاِس،مِ »: ◙وحديت لبي  ريرة  َْ َوَا َفَق،ْد  ْْ ع فهيذا حكيم بيأن  يذين «َمن َلم ُيجب الدَّ

ن لخره بذي ع  ل  ذا يقاا باالجتهاد؟ايف  ين ماذا هب  ما؟ م صيةع م 

 قايوا ال يقاا باالجتهادع فيحكم ع ب لن  ذا ايحديت يف ي  حكم ايرفا؛ ألن  ال يقاا باالجتهاد.

ا قوا ابن مسي ود   اًف،ا فص،دَّ َْ  نً،ا أواهَ ى كَ َت،أَ َم،ن »: ¶لي   قه فق،د كف،ر بم،ا ُأن، ل ْل،ى محم،د رَّ

♀». 

ا ال  :قايوا  يقاا باالجتهادع ف   حكم ايرفا. ذا لي  

ار بن يادير  ا حديت عم  يا  يذا «مك فقد ْصى أبا القاِس،وا الهَّ اا يَ َمن َص »: ◙ولي   ع قيايوا لي  

 ال يقاا باالجتهاد.

يا فيإن يهيا  فاألحاديت ايتي تروى عن ايصحابةع وال يمكين لن تقياا باالجتهيادع وييسيت مرفوعية نص 

 حكم ايرفا.

 يف ايدظم: يقوا ايحافظ اي راقي

َلى) َْ ْفُع  ايمحصوا كتاب من كتب األصيوا يفيير اييدين اييراز ع ع (َما َقاَل يف الَمْحُصْولِ  ُحْكُمُه الرَّ

و ييو كتيياب مشييهور ميين كتييب لصييوا ايفقيي ؛ ألن  ييذه ايمسييأية مسييأية مييا ييي  حكييم ايرفيياع وايمرفييوع 

يتع ايييذ   ييو مصييل   وايموقييو   ييذه ميين ايمسييائل ايمشييرتكة بييين اي  مييين؛ بييين ع ييم لصييوا ايحييد

ثون كمييا تك ييم ع يهييا  ايحييديتع لو ع ييوم ايحييديتع وبييين ع ييم لصييوا ايفقيي ع وتك ييم ع يهييا ايمحييدِّ

 األصوييون.

ثين كم اير  فمن األصوييين ايذ  ذكروا لن ي  ح   فا فير ايدين اييراز ع وديبق  إييب ذيي  مين ايمحيدِّ

 ايحاكم لبو عبداهلل.

،لو يف لحيد ماع ل  حيدي ا لبيي  رييرة يف  نيْ َح يْ حِ الصَّ  ت ب  ها يف واألحاديت ايتي م   ع نيْ َح يْ حِ الصَّ

 فهذا يدا ع ب لن يها حكم ايرفا.

 ع نحن ما ذكرنا يا إخوان م اا يقوا ايصحابي رفا ايحديت.المسأل  األخيرا
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َْ ِم، م ولعق َ َج ْح اء يف ثَلع: شرط  مِ فَ الهَّ »من لم  ت  حديت ابن عباس:    رفيا «م،ن ن،ار ل، وكي، َ َس،ن 

اء يف ثالث شرطة محجمع ثم قياا رفيا ايحيديتع فهيذا كيايمرفوع ايصيحي ع  يذ فاتديا لن ف  ايحديتع ايش  

 ذكره فيما دبق

 عن لبي  ريرة قياا قيااع كيرر ف يل ايقيوا : إذا جاء عن ايصحابيع وقاا ايراو  م ال  المسأل  األخيرا

ا كايمرفوع ايصري ع ألن قائل ف ل ايقوا األ وا  يو ايصيحابيع ويقيدر لن قائيل ف يل مرتينع فإن  ذا لي  

 .♀ايقوا اي اين  و ردوا اهلل 

 رْ الَح، إذا اش،تدَّ »: ضيربوا ييذي  م يايينع عين لبيي  رييرة رضيي اهلل ت يايب عدي ع قياا قياا: ال ذل،كثَ مِ 

 .«مل جهنَّ يْ فَ  نْ ر مِ الَح  اَ َلا ففن شدَّ فأبردوا ْن الصَّ 

  تصلي ْل،ى أح،دكم م،ا كَ َلئِ المَ »ا قاا: قا ◙: عن محمد بن ديرينع عن لبي  ريرة مثال آخر

 .  «صَلاداا يف مُ 

 .♀فقوي : قااع قااع فهذا بم ابة قوي : قاا قاا ردوا اهلل 

قيد فيما رذا ذكره ل ل ايبصرة عن ابن ديرين عين لبيي  رييرة ون قل عن اييليب وعن ريره لن  ذا م  

 ؛ ويذي  قاا:◙

،،،،ْن )أبِ،،،،ي ُهَرْي،،،،َرِا( -118 َْ  َوَم،،،،ا َرَواُه 

 

نْ،،،،،ُه أْه،،،،،ُل الَبْص،،،،،َراِ   َْ ( َو ،،،،،دب  )ُمَحمَّ

َر )َق،،اَل( َبْع،،ُد، )َفالَخ ِْي،،ُب( -119   َك،،رَّ

 

ِجْي،،،،،،،ُب   َْ ْف،،،،،،،َع َوَذا   َرَوى بِ،،،،،،،ِه الرَّ

ووج  اي جب يماذا ي يصو بما رواه ل ل ايبصرة عن محميد بين دييرين عين لبيي  رييرةع حتيب ييو  

مين ايصيحابةع وعين ريير ابين دييرين عين  ◙تكرر  ذا ايصديا يف لدانيد لخرى عن رير لبي  رييرة 

ا ي  حكم ايرفا.  لبي  ريرة فإن  لي  

 .نكتفي هبذا

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال كميي تقيديم ايصيري  ع يب يقيوا لخونيا:  يل يسيتفاد مين تقسييم ايمرفيوع إييب صيري  وح :السُّ

 ايحكمي عدد ايت ار ؟

 ن م  و كذي ع يمكن لن يقاا رن من لوج  ايرتجي  تقديم ايصري  ع ب رير ايصري . الَجَواب:

َؤال إذا قاا ايصحابي ايذ  تأخر  وفات  لو إدالم : ل مرنيا ونحو ياع لال ي حميل لن يكيون اآلم ير  :السُّ

  م ايي فاء ايراشدون؟

اع لو تيأخر إديالمهمع لهنيم ال يل قيون  األصل الَجَواب: لن ايصحابة دواء لكانوا ممين لدي موا قيديم 

 ع فيجرى ع ب األصل.♀ذي  إال ويريدون لن اآلمر  و ردوا اهلل 

َؤال  ؟عمره ددتان لو نحو  ذاو و صنيرع  ♀رواية ايصحابي ايذ  ما  ايدبي  :السُّ

ي ذه مسأية فيها خال ع يقوا اي  ماء ايصح الَجَواب: اع  يل ي حكيم م  ابي ايذ  ي  رؤيةع ويي  ي  د 

ي   مياء فيهيا  رديل ايصيحابي محميوا ع يب االتصياا؟قياا م  باالتصااع لو ي حكيم يحدي ي  كميا ي      يحدي   

 قوالن:

 كمراديل دائر ايصحابة ويقبل.  د  بأن  ي   :قولب 

 : لن  كمراديل ايتاب ين.وقولب 

 م ية  ي ت  يل نفس ع و يو لن ايصيحابي ايصينير لدرك ج  وايذ  يبدو يي لن  كمراديل دائر ايصحابة؛  

 عوايجهيل بايصيحابي ريير قيادح عع فناييب روايتي  إنميا تكيون عين ايصيحابة╚كبيرة من ايصحابة 

ا.  ف ذي  يكون إرداي  صحيح 

َؤال  ؟عن قوا ايتاب ي فيما يي  محال يالجتهاد :السُّ

يكن األمر بايدسيبة ي تياب ي ع ردل تاب ي  لن  م  إذا يم ي  ر  باألخذ عن ل ل ايكتاب يقاا في الَجَواب:

 يف  ذه ايمسأيةع ويف ايمسائل ايسابقةع األمر في  واييال  في  لشدع اييال  في  لشد.

َؤال ا ونحكم باير   :السُّ  فا؟كيف تفسير ايصحابي يآلية يكون ي  حكم ايرفاع ويكون ض يف 
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إن تفسيير ايصيحابي  :ولنيا نق تي  قبيل ق ييل ق ديا  ذا خال  ما قررناع ايذ  قرره ل ل اي  م الَجَواب:

ا بأدباب ايدزوا فقطك  يكون ي  ح   يم قاا باالجتهاد فيإن ييي  يي  لما إذا كان ما ي  ع م ايرفا إذا كان مت  ق  ك  ح 

 ايرفاع وإنما يكون قوا صحابيع وقوا ايصحابي ع ب خال  األصوا يف األخذ ب .

َؤال م اب ي كبير فهل ي  إذا روى ايصحابي ايصنير عن ت :السُّ ك   ا؟ف  اير  ح 

احتميياا روايية ايصييحابي عيين فييي ع  يو كأنيي  يسييأا عين  ايمسييأية بمييا نحين   ه  يهيذ   ال عالقيية   الَج،َواب:

ييليف -إن شيياء اهلل - ييذه مسييأية دييتأتيدا ع ايتياب ي د  ر  ز يية ن  »بيين حجيير ييي  جييزء دييماه: اع يكيين ايحيافظ ايم 

 ثبت في  لن رواية ايصحابة عن ايتاب ين نادرةع  ذا لوا شيء.ل «ايسام ين يف رواية ايصحابة عن ايتاب ين

هييم إنمييا يييروون عييدهم يف رييير األحاديييت ايمرفوعيية يييروون عييدهم األخبييارع لمييا : لن  اله،،يء الث،،اين

 فإهنم ال يروهنا عن ايتاب ينع ثم إذا رووا فإن ذي  نادرع وايدادر ال حكم ي . ؛األحاديت ايمرفوعة

َؤال ل  ين ايمرفوعما ايفرق ب :السُّ د  ر   وايموقو ؟ايم 

ل: ايمرفوع  الَجَواب: د  ر  ع عين ايحسين ايبصير  ♀ و روايية ايتياب ي عين رديوا اهلل ايم 

 مرفوع. ع فهذا مردل♀عن ردوا اهلل ايمسيب ع عن د يد بن ا♀عن ردوا اهلل 

 فهو قوا ايصحابيع لو ف ل ايصحابي كما م  دا يف ايدرس ايماضي. :أما الموقوف

ؤَ   .«بي الرَّ مِ َد ع قَ ِض وْ ي مَ ِس رْ الكُ »يسأا عن لثر ابن عباس:  :الالسُّ

ييم يرف ي  وكيم ايرفيا إذا قايي  ي  ح  ايحديت كون يشرت  في  يإن ايصحابي ي   :ق دا قبل ق يل الَجَواب:

ير  ♀إيب ردوا اهلل  ا باألخذ عن ل ل ايكتابع وابن عباس ممن ع  باألخيذ     ع لال يكون م روف 

 عن ل ل ايكتاب.

َؤالال  ؟ايمرجو عقد مج   قبل ايم ر  يف ايكالم عن لحسن ايلب ا  :سُّ

 قد  ع و داك ندوا  ديت  يي  إييداع  ذا ي ل ب من ايمسؤويين عن إقامة ايم ر  األمر  ذا  الَجَواب:

 ع يكن يي  يي مشاركة فيها.-إن شاء اهلل-ق هبذا ايجانب يف م ر  ايكتاب تت    

َؤال يظهير مين اييدظم لن ذكيرتم لن فيهيا ثالثية لقيوااع واييذ   (كنا نفعل كذايف قوا ايصحابي: ) :السُّ

 ؟فيها قويين فقط

يانف ل كذا وما قيدع  ذا قيايوا يي  كدا دع قيِّ ن د اع ق دا ايقوا األوا: إذا يم ي   الَجَواب: ف  يم اير  ك  وإن  ح 

 قيد.يم ي  
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ف ا: لن ي  القول الثاين م اير  ك   إذا قيد. ح 

ف ا يي  ي   : لن القول الثال  م اير  ك   د.وإن قي  ح 

َؤال  نف  ايسؤاا؟ :السُّ

ف ا ق دا يا إخوان ايقوا األوا: ي   الَجَواب: م اير  ك  إذا قيده ايصحابيع بأن قاا كدا نف ل كذا يف عهيد ح 

فدقوا لبو بكر ثيم عمير ثيم  ♀كدا نييِّر يف عهد ايدبي »ع م ل قوا ابن عمر: ♀ايدبي 

مفهذا ي  ع «ع مان ك  ف ا ح  : لن  يذا الق،ول الث،اينع فيا إذا قييدع و يذا م ايي كيم اير  ع ايقوا األوا لن يي  ح  اير 

قياا  يذا  ♀ييي  فيي  لن ايدبيي ألني  قيد قييده ايصيحابيع  ي  حكم ايرفياع حتيب وإن كيان يي 

 .هذان قوَلن ايقواع لو لقر ذي  ايف ل.

ف ا : لن ي  ايقوا اي ايت م اير  ك  ا إذا ص،عدنا كبَّرن،ا، وإذا نَّ،كُ »: ◙جيابر وإن يم يقيدع م يل قيوا ح 

 .  «ن لنا سبَّحنا

 بط باألبيا ع فيراجا ايشرح حسب األقواا اي الثة  ذه ايتي م ت. و ربما لشكل ع ي  اير  

َؤال ين  ل   ذا دؤاا ك ير ما ن سأا عد ع يقوا: يمياذا ي يدخ   :السُّ ثون يف مسيائل ع يوم ايحيديت م  ايمحيدِّ

 راز  وايجويدي واينزايي؟يي  من ل ل ايتيصو كاي

ك ر مين ع يمع لشرتكة بين ايجواب عن  ذا م ب يف ايدرسع و و لن ب ض  ذه ايمسائل م   الَجَواب:

ن شاركهم يف تقرير ت   ايمسأية.  بين لك ر من فنع فإن  ي ذكر ل ل ايفن وم 

ثينع وايجيويدي ايرفاع من ايمسائل ايمشيرتة بيين األصيوييين وبيين ايمحيدِّ  كمفهذه ايمسائل ما ي  ح   

 واينزايي وايفير ايراز  ورير م من كبار ع ماء األصوا.

وع م األصوا ع م ج يلع وإن ك ر في  ايدخيلع يكد  ع م ج يل ي  مكانت ع وي  ل ميت ع وإن ك ير فيي   

لجيل  ع يوم اآلال   ب ض ايدخيل من ع وم ايكالم وايمدلقع وتقريرا  األش رية لو ايم تزييةع يكدي  مين

 ا يلايب اي  م.ول مهم

فكون  ؤالء اي  ماء عدد م ب ض ايميايفا  ال ي دي لن  ال يسيتفاد ميدهمع وال يسيتفاد مين ع مهيمع 

 و ذا ايذ  جرى ع ي  عمل ل ل اي  مع لن  يستفاد مد  ما لصابوا في ع وي رتك ما لخلأ في ع ويدب   ع ي .

َؤال  قوي : ذا دبق اندا تك مدا ع ي ع  و يل ب إعادة شرح  :السُّ
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 َوَقْوُل،،ُه )ُكنَّ،،ا َن،،َرى( إْن ك،،اَن َم،،عْ  -107

 

ْص،،،رِ النَّبِ،،،يِّ ِم،،،ْن َقبِْي،،،ِل َم،،،ا َرَف،،،عْ   َْ 

 108-  ٍَ  َل،،ه َوِقْي،،َل: َل، أْو َل َف،،َل، َك،،ذا

 

 و )لِلَخ ِْي،،،ِب( ُقْل،،،ُت: لكِ،،،ْن َجَعَل،،،هْ  

ع  يذا ع فهيو مين قبييل ايمرفيوع♀يقوا قوا ايصحابي كدا نف ل كذاع إن قيده ب صر ايدبي  

 ايقوا األوا ايتقييد.

ا.  د  ال ي   ع حتب وإن قيده ماذا؟(قيل َل): القول الثاين  مرفوع 

ياع  (وقيل َل): القول الثال  لو الع ل  إن يم يقيده ال ي يدع لو ال فيالع ل  إن ييم يقييده فيال ي يد مرفوع 

د  من قبيل ايمرفوع.  وإن قيده ع 

َؤال  ايصحابة ايم روفين باألخذ عن ل ل ايكتاب؟ من اي  ماء لدماء جما لحد    ل :السُّ

 لشاروا إييهم يف كتب ع وم ايحديت عدد  ذه ايمسأية. الَجَواب:

َؤال ك،انوا يقرْ،ون أب،واب النب،ي »ما  و ايسبب ايذ  ج ل ايحاكم واييليب يحمالن حديت:  :السُّ

 ع من قبيل ايموقو ؟«باألظافير ♀

ضييف إييب صحابةع وايموقو   و ف ل ايصحابيع ميا ل  ايسبب واض ع و و لن  ذا ف ل اي الَجَواب:

اط ا ع ب ف  هم ولقره؛ وييذي  قيايوا إني  موقيو ع  ♀ايصحابيع ويي  يف ايحديت لن ايدبي 

إيب ذي  ايف يل  ♀ألن  يستب د لال يكون يل ا ايدبي  وابن ايصالح يماذا يقوا ي  حكم ايرفا؟

 ما تكراره.

َؤال  ؟لو ايم تصم لو ايواثق ر ايمأمون ل اإلمام لحمد كان ي كفِّ  :السُّ

اإلمييام لحمييد كييان يف عصيير لرب يية ميين ايي فيياءع يف عصيير ايمييأمون وايم تصييم وايواثييق  الَج،،َواب:

ا ر م جمي   يا يميا ب ني  فيت   ي م تصيم كيان ييدعوثبت بل ع وايمتوكل ايذ  رفا ايمحدةع ال يكفِّ وخصوص 

يألن  ؤالء ايي فاء يم يقويوا هبذه ايبدعة إ ععمورية ة    ف  ال عين تأوييلع ييم يأخيذوا  يذه ايبدعية إال عين ش 

يي رعع لو ميايفيية مييا ثبييت يف كتيياب اهللع ودييدة ردييوا اهلل وق ييت يف ق ييوهبمع ويييي  قصييد م ميايفيية ايش 

♀. 

َؤال ين ييذكر ا صياحب  «يب ني »لو  «رفيا ايحيديت»ع لو «يرف ي » يذه األيفياظ ايتيي تيرد م يل  :السُّ م 

 ؟ايكتاب لو ايراو  عن ايصحابي

ن فوق  ع ب دبيل االختصار. الَجَواب:  ي ل األرج  إما ايتاب ي عفوا لو م 
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لن يش  ايتاب ي يف ايت بير ايذ  عير بي  ايصيحابيع  يل  :بن حجر لن من لدباب ذكر ااذكر ايحافظ 

في ير بقويي  ع كيذا ♀يقيوا كيذاع لو قياا قياا رديوا اهلل  ♀قاا دم ت ردوا اهلل 

 ينة ايتي ادت م ها ايصحابي.ش  يف ايصألن   عرفا ايحديت

،َؤال لو األف يل لن يحفيظ ايميتن مييا  عاييذ  لراد حفيظ ميتن األيفييية  يل يتقييد بأيفياظ اي راقييي :السُّ

 ت ديال  ايمحققين؟

ال يحفظ ايمتن م ل ما كتب  اي راقيع لما يف طب ة مين ايلب يا  عيدا لحيد األفاضيل لبييا   الَجَواب:

ا ف    بتأويلع  يكن  ذا تأويل رير صحي ع يقوا إن  يذه األبييا  وقيا فيهيا لبييا  ع يب األيفيةع  ذا لي  

 يذا ريير صيحي ع  يذا ايسيريا اييذ  ع جيززع وإنما  ي ع ب لبيا  ايسريا لعاد ا ع يب اير  ج  رير وزن اير  

 ؒ حفظ األيفية كما نظمهيا ايحيافظ اي راقيي تعلي حكم  ف حق بايرجزع وما ل يحق بايشيء ل  انتقده ي  

 .                                                                  .ت ايب

 واهلل َتَعالى َأْعَلم

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
249 

 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  ُمْرَسل

ل،،ى الَمه،،ُهْورِ  - 120 َْ  َمْرُف،،وُ  َت،،ابَع 

 

 

 لب أو َقيِّ،،،،،،،،،،،ْدُه بِ،،،،،،،،،،،الَكبِْيرْرَس،،،،،،،،،،مُ  

 

 

 أْو َس،،،ْقُط َراَو ِمنْ،،،ُه ُذْو أْق،،،َوالِ  - 121

 

 

ُل األْكَث،،،،،،،،،،،،ُر يف اس،،،،،،،،،،،،تِْعَمالِ    َواألوَّ

 

 

َّْ َماِلِ،،كب َك،،ذا النُّْعَم،،انُ  - 122  َواح،،َت

 

 َوَتابُِعْوُهَم،،،،،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،،،،،ِه َوَداُن،،،،،،،،،،،،ْوا 

 

 

،،،،،،،،،،ادِ  - 123 ُه َجَم،،،،،،،،،،اِهُر النُّقَّ  َوَردَّ

 

 ،،،،،،،،  اِقِط يف اإلْس،،،،،،،،نَادِ لِلَجْه،،،،،،،،ِل بِالسَّ

،نُهْم َنَقَل،هْ  - 124  َْ  َوَصاِحُب التَّمهي،ِد 

 

،،،،،،َلهْ    َوُمْس،،،،،،ِلمب َص،،،،،،ْدَر الكَِت،،،،،،اِب أصَّ

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

ردل من حيت اي نة ل خذ من قويهم: )لرد   ف الن( لو لردل ايشييء ل  لط قي  ع ومين ذيي  قويي  ايم 

ا َأْرَسْلنَا ﴿ت ايب:  اَأَلْم َتَر َأنَّ ُهْم َأزا رِيَن َتُؤزُّ
َلى اْلَكافِ َْ َياطِيَن   فأرد دا ل  لط قدا.ع [83مريم:] ﴾الهَّ

رداا ل  دري ة.  وقيل: من قويهم: ناقة  م 

 ومد  قوا ك ب بن ز  ير يف قصيدت  ايمشهورة قاا:

يييييها ب  ِّن  ت د  يييياد  ب يأ ر   ال ي   ل مس 

 

راديييييل     إ ال  اي  تييياق  ايد جيبيييا   ايم 

( ل  إال اإلبيل اي تيقية ايدجيبية ايجييدة ايمرادييل ل  ديري ة    فقوي : )إال اي تاق ايدجيبيا  ايمرادييل 

 ايسير.

 ايمراديل جما مرداا: و ي ايداقة دري ة  ايسير.

ل.  لو من قويهم: )جاء فالن ع ب رد  ( ل  ع ب تمه 

 ن حيت اي نة.و ذا يظهر يدا من خالا ايم دب االصلالحي إن شاء اهلل ت ايبع  ذا م

ذ من اإلطالقع لو من اإلدراعع لو من ايتمهل وايرتيت. ردل من حيت اي نة قيل: لخ  ا ايم   إذ 

 : فبيد  ايحافظ اي راقي بقوي : أما يف اَلص َلح

ل،،ى الَمه،،ُهْورِ  - 120 َْ  َمْرُف،،وُ  َت،،ابَع 

 

 

  .................................... 

رديل  رديل مرفيوع ايتياب يع لو ميا رف ي  ايتياب يع وايتياب ي  ل  لن ايت ريف ايمشيهور ي م   يو: لن ايم 

ا من صحابة ردوا اهلل صي ب اهلل ع يي  ودي م فإني   م رو   و من لدرك  ايصحابةع يو لدرك صحابي ا واحد 

ي سمب تاب ي اع و م ايقرن اي اين ب د قرن ايصحابة رضيوان اهلل ع ييهم م يل: دي يد بين ايمسييبع وايحسين 
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حمد بن ديرينع وقي  بين لبيي حيازمع ومين صينار ايتياب ين ايز ير ع ونحيوه مين ايتياب ين ايبصر ع وم

سمب ي ل ق ع يهم.  ايذين لدركوا ايصحابةع فإن  ذا ايم 

فإذا روى يدا ايتياب ي حيدي  ا عين رديوا اهلل صي ب اهلل ع يي  ودي م فيإن حدي ي  ي سيمب يف االصيلالح 

ردال  ع ب ايم دب ايمشهور.  م 

م: ع ب ايم دب ايمشهور إيب لن  داك م اين لخرى ي مردل اصلالحيةع يكين ايم ديب ي شيرون بقويه

ردل: ما رف   ايتاب يع لو كما قاا ايحافظ اي راقي  ا دا:  ايمشهور االصلالحي  و لن ايم 

ل،،ى الَمه،،ُهْورِ  - 120 َْ  َمْرُف،،وُ  َت،،ابَع 

 

 

  .................................... 

: د يد   عين بييا اي حيم  صي ب اهلل ع يي  ودي مهنب ردوا اهلل »يقوا:  ؒ ؒؒبن ايمسيب ي دي م ال 

ع فهذا حديت  مرفوعع ألن  كما دبق م دا: لن ايمرفوع ما ل ضيف إيب ايدبي ص ب اهلل ع ي  ودي م «بايحيوان

يد و دا ايدهي م  ا  إيب ردوا اهلل ص ب اهلل ع ي  ود م ع و و يف ايوقت نفس  مرفوع  من تاب ي و و دي 

يد يسدتين م تا مين ؒ ؒؒبن ايمسيب  ع ود يد بن ايمسيب يم ي درك زمن ايدبي ص ب اهلل ع ي  ود م و 

 خالفة عمر رضي اهلل عد ع ي دي حيدما تويف عمر رضي اهلل عد  كان عمره قريب ا من ثمان ددوا .

ييدرك ايدبييي صيي ب اهلل ع ييي  وديي م ألنيي  تيياب يع فحدي يي  يف ا: ديي يد بيين ايمسيييب يييم ي   اصييلالح فييإذ 

ي ت آنف اييذكر: 
د  ع ومن ذي  ما ذكرنا ايح  ردال  صي ب اهلل ع يي  هنيب رديوا اهلل »ايمحدثين ي سمب حدي  ا م 

 «.عن بيا اي حم بايحيوان ود م

ردل. ا  ذا  و ايت ريف األوا ي حديت ايم   إذ 

 قاا ايحافظ اي راقي:

 ُه بِ،،،،،،،،،،،الَكبِْيرو َقيِّ،،،،،،،،،،،ْد اْرَس،،،،،،،،،،،لب مُ   .................................... 

 

 

و مزة )لو(  دا موصوية من لجل ضرورة ايدظمع ويذي  يف ايقراءة تقيوا: )مرديل  او قييده بيايكبير( 

 ال تقلا ايهمزة.

ردل  و مرفوع ايتاب ي.  يقوا ي  ايحافظ اي راقي يف ايت ريف ايماضي لط قدا ايتاب ي وق دا: إن ايم 
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يل  د  ر  ال يكيون كيذي  إال إذا كيان مرفيوع تياب ي  كبييرع ألن  داك قوا عديد ب يض ل يل اي  يم: لن ايم 

ايتيياب ين رحمهييم اهلل ييسييوا ع ييب طبقيية  واحييدةع بييل  ييم ع ييب طبقييا ع فدسييتليا لن ن قسييمهم إيييب ثييالث 

 طبقا :

 طبقة  كبار ايتاب ين.

 وطبقة لودا  ايتاب ين.

 وطبقة صنار ايتاب ين.

ا وا ا مين ايصيحابةع بيل ب  يهم مي يرمون لدركيوا لما طبقة كبار ايتاب ين: فهم ايذين لدركوا عدد  فير 

زمن ايدبي ص ب اهلل ع ي  ود م ويم ي قوه ع ي  ايصالة وايسالمع فهيؤالء تياب يون و يم مين كبيار ايتياب ين 

 ع ونحو ما.ؒ ؒؒع ومن كبار ايتاب ين: د يد بن ايمسيب ؒ ؒؒم ل: قي  بن لبي حازم 

ا من ا  لما لوادط ايتاب ين: فهم ايذين لدركوا عدد  اع وإنميا لدركيوا عيدد  ا كبير  ايصحابةع يكن يي  عدد 

ا ميين صيينار ايصييحابة رضييي اهلل عييدهم كييابن عبيياسع وابيين عمييرع وعبييد اهلل بيين عمييرو بيين اي يياصع  وافيير 

 ونحو مع وربما لدركوا من عا  طويال  من عمره م ل: لبي  ريرة ولن  رضي اهلل عدهما.

 محمد بن ديرين رحمهما اهلل.ايحسن ايبصر ع و :تابعينالمن أمثل  أوساا 

: فهم ايذين يم ي يدركوا إال صيحابي لو صيحابيينع وراييب رواييتهم عين ايتياب ينع أما صغار التابعين

رايب روايتهم عن كبار ايتاب ينع ولشهر من ذي  ايز ر  محمد بن مسي م بين شيهاب ايز  ير ع فهيو ييم 

ا ولر ب روايت  ا ق يال  جد  عن كبار ايتاب ين كس يد بن ايمسيب ولبي د مة بين  ي درك من ايصحابة إال عدد 

 عبد ايرحمن ونحو م من كبار ايتاب ين رحمهم اهلل.

ردل تاب ي ا  ا من ناحية ايقبوا كما ديأتيدا فيما إذا كان ايم  ل وخصوص  د  ر  ا ب ض ل ل اي  م ي قيد ايم  إذ 

ردل   ان ف ي  كل م  رد   فب  هم اشرت   -بكسر ايسين–كبير  ا كما دييأتيدا ي قبل م  في  لن يكون تاب ي ا كبير 

 إن شاء اهلل يف خالا ودائل ايدظم بإذن اهلل ت ايب.

ل  و مرفوع ايتاب ي. د  ر  ردل لن ايم  ا ايقوا األوا: يف ت ريف ايم   إذ 

ا.  ب  هم يقيد ذي  بما إذا كان تاب ي ا كبير 

  ايقوا اي ايت: 

 أْو َس،،،ْقُط َراَو ِمنْ،،،ُه ُذْو أْق،،،َوالِ  - 121
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ردال  لن يسقط من اإلديداد راو   ي ت م 
د  ل من اإلطالقا  ايتي ي ل ق ع يها كون ايح  د  ر  ي ت ايم 

د  ا ايح  إذ 

بتدل ايسددع يف ودط ايسيددع يف هنايية  ا يف ل  مكان يف ل  موضا يف م  ل ق  من روات ع لين وقا  ذا ايسقط؟ م 

سيمب إال ع يب ميا إذا ديقط مين اإلديداد راو  ايسددع ك   ي   ع يكين يف ايناييب ال ي ل يق  يذا ايم  رديال  سمب م 

 واحد فقطع لما إذا ت دد فقد ال ي ل ق عدد ك يرين.

د ا:  يو ميا ديقط مين مبتيدل ديدده راو  فيأك رع فم ديب  ي ت ايم   ق ق   
د  م دب ذي : كما مر م دا م ال  ايح 

ردل وايم  ق قد  ي ت ي صيب  ع يب  يذا ذي : لن ايم 
يد  بتيدل ايسيدد راو  فيإن ايح  يجتم انع فيإذا ديقط مين م 

ا م  قع ألن ايسقط وقا من مبتدل ايسدد. ا لي   ع و و كما درددا دابق  ردال   ايت ريف اي ايت ي صب  م 

لع ألن ايسقط وقا بواحيدع وكيذي  ييو وقيا ايسيقط يف لثدياء ايسيدد يف وديط مي ال  وجيدنا  د  ر  و و م 

يا ع يب  يذا حدي  ا ما ع فهيذا لي   ي  عن ابن عمير رضيي اهلل عدهمياع فهديا بيين مايي  وابين عمير ديقط راو 

. ردال  ي ت م 
د   ايت ريف ي سمب ايح 

وايصورة األخيرة  ي ايتي م ت قبل ق يل: و ي لن يكون ايسقط بين ايتاب ي وبين ردوا اهلل صي ب 

 اهلل ع ي  ود مع فهذا ايسقط يكون يف آخر ايسدد.

ا اآل ردل.إذ   ن لخذنا ثالثة لقواا يف ايم 

ل يي  إطالقيا  مشيهورةع  د  ر  لع ف هذا ي مكن لن يقوا قائل: إن ايم  د  ر   داك لقواا ك يرة يف ت ريف ايم 

وي  إطالقا  عامةع إطالقا  مشهورة عديدنا إطالقيان مهميان مشيهوران ي مرديل ذكير م ايدياظم  ا دياع 

  ع ي  ود م.و ما ما رف   ايتاب ي إيب ردوا اهلل ص ب اهلل

ع  يذان  واي اين: ما دقط من إدداده راو  يف ل  من موضا من مواضا ايسددع فهيذا ك ي  يسيمب مرديال 

 إطالقان مشهوران.

ل ي م كل لنواع االنقلاعع ودددرس إن شاء اهلل ومر م دا ب  يها  د  ر   داك إطالق  عامع بم دب: لن ايم 

ا  الحييديت ايصييحي : لن شيير  االتصيياا ييييرج بيي  لن لنييواع االنقليياع خمسيية كمييا ميير م دييا يف محييرتز

دي .  ايم  ق وايمردل وايم  ل وايمدقلا وايم 
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ايم دب اي ام ي مردل يشمل  ذه األنواع اييمسةع فإذا وقا االنقلاع يف مبتيدل ايسيدد لو يف وديل  لو 

ع فهذا  و ايم دب اي يام ي مردي يل  يو يف آخره براو  لو راويين لو لك رع فكل ذي  ي سمب مردال  د  ر  ل لن ايم 

ي ت ايذ  وقا في  انقلاع ع ب ل  وج   من لوج  االنقلاع.
د   ايح 

ا فهمديا لن  دياك إطالقيا  مشيهورة ي مرديل يهمديا مدهيا ولك ير ايمتيداوا ع يب ليسيدة ل يل اي  ييم  إذ 

 إطالقان:

.  ما رف   ايتاب يع وما دقط من لثداء ددده راو 

من اإلدداد بأ  عيددع لو ب بيارة  لدق:  يو ايمدقليا ع يب و داك إطالق  عام ي مردلع و و: ما دقط 

 ل  وج   من لوج  االنقلاع.

بهم م ل: عن رجلع إذا ورد يف ايسدد عين رجيل   م 
ل ي ل ق ع ب اإلدداد ايذ  في  راو  د  ر  ديأتيدا لن ايم 

ا اآلن تقريب يا مير بديا خمسي لع إذ  د  ر  ا من إطالقا  ايم  ع فهذا لي   ردال  ة لقيواا إييب عشيرة فب  هم يسمي  م 

يبهمع  يذه  يي اإلطالقيا    م 
يل ع يب ميا فيي  راو  د  ر  لقوااع يكن  ذه اييمسة ايتي مر  ومدها إطيالق ايم 

 ايمشهورة ي مردل.

اا  ثم قاا ايداظم: ) و  لق و  ل في  لقواا ك يرة يف ت ريف  وبيان ايمراد ب .ذ  د  ر   ( ي دي لن ايم 

ُل األْكَث،،،،،،،،،،،،ُر يف اس،،،،،،،،،،،،تِْعَمالِ   ....................................   َواألوَّ

 

 

ل ما رف   ايتاب ي إيب ردوا اهلل ص ب اهلل ع ي  ودي م  د  ر  فدبه  ع ب لن  ايت ريف األواع و و لن ايم 

  و األك ر يف االدت ماا.

 إيب بيان حكم . ؒ ؒؒب د لن بين ايمراد بايمردل انتقل ايداظم 

ل؟ د  ر  م االحتجاج بايحديت ايم  ك  ا ح   :ؒ ؒؒفقاا  م 

َّْ َماِلِ،،كب َك،،ذا النُّْعَم،،انُ  - 122  َواح،،َت

 

 َوَتابُِعْوُهَم،،،،،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،،،،،ِه َوَداُن،،،،،،،،،،،،ْوا 

 

 

جة ي  مل  ب ع ويحت  ب ع و ذا ايقوا قاا ب  اإلمام مايي   ل ح  د  ر  ي ت ايم 
د  ؒيقوا: ايقوا األوا: لن ايح 

 ت ايب. ؒ ؒؒع واإلمام لبو حديفة ايد مان بن ثابت ؒ ؒ

ا ايحدفية.اَوَتابُِعْوُهمَ )  ( ل  لن  ذا ايقوا قاا ب  ايمايكية وقاا ب  لي  

 ( ل  لخذوا ب  واعتقدوا صحت .وَدانوا)
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إذا ايقييوا األوا و ييو م ييزو إيييب اإلمييام ماييي ع واإلمييام لبييي حديفييةع وميين تب همييا ميين ايفقهيياء: لن 

ل م حت  ب  لو حجة. د  ر  ي ت ايم 
د   ايح 

 ردل؟ قد يسأا دائل: ما حتجهم باالحتجاج بايم

  داك حج  ك يرة يهؤالء ايقائ ين باالحتجاج بايمردل.

يل  مدها: لن  داك قاعدةع قايوا: ايقاعدة عدد ل ل اي  م )من لديدد فقيد لحايي ع ومين لرديل فقيد تكف 

ي (ع بم دب: لن  يو دأيت دائال  من ل ل اي  م عن مسأية لو عن قوا لو عن خرع ييو ديأيت لحيد ل يل 

ي : إن ذي  ايير حصل كذا وكذاع لو حدث  ب  لحد حصل كذا وكذاع قايوا م ديب اي  م عن خر ع وقاا 

ا مين  ذي : لن  ذا اي ايم قد تكفل يي  بصيحة  يذا ايييرع ألني  ييم ييذكر يي  إديدادهع وييو كيان مسيتفيد 

 إدداده يبيد  ي ع ف ما يم يذكر اإلدداد فقد تكفل ي  فيما لو فيمن بيد  وبين  ذا ايير.

 ويهم: )من لردل فقد تكفل ي (.فهذا م دب ق

لما من لدددع فإن  يحي   ع ب اإلدداد ويقوا ي : انظر في ع فيإين لديدد   يي  ايييرع ويبقيب األمير 

ل  ص   ذا اإلدداد لو يم يص .  عددك ي دظر واالختبارع   

ل من حججهم ايقاعدة ايمشهورة: )من لددد فقد لحاي ( ل  من ذ د  ر  ا ايقائ ون بقبوا ايم  كير يي  إذ 

اإلدداد فقد لحاي  إيي  بمراج ت  وايدظير فيي ع ومين لرديل فقيد تكفيل يي  بصيحت ع فإني  ال يجيوز يي  لن 

ا يييرك هبذا ايير لو ي بت  عددكع فيإن ل يل اي  يم ال يسيتجيزون ذيي   ا لو راوي ا متهم  يحذ  راوي ا ض يف 

 كما قايوا.

  ةع و ذه ايقرون ايمف  ةع يم يفشيو فيهيا من ناحية لخرى: و ي لن عصر ايتاب ين من ايقرون ايمف

خي،ر »ايكذبع بل اينايب ع يها اييير وايصالحع وقد لثدب ردوا اهلل ص ب اهلل ع ي  ودي م ع يهياع فقياا: 

ع فقرن ايتاب ين من ايقرون ايمف ي ة ايتيي لثديب رديوا اهلل «الناس قرين ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

فاينايب لن  يم ي حدث من ايتاب ين إال من كان من ل يل ايييير وايصيالحع ثيم  ص ب اهلل ع ي  ود م ع يهاع

 ايصحابيع وايصحابي ال ت ر ايجهاية ب .

 فهذان ايقوالن ل م ما يحت  هبما ايقائ ون باالحتجاج بايمردل.

 :ؒ ؒؒايقوا اي اين قاا ايداظم 
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،،،،،،،،،،ادِ  - 123 ُه َجَم،،،،،،،،،،اِهُر النُّقَّ  َوَردَّ

 

،،،،،،،،اِقطِ    يف اإلْس،،،،،،،،نَادِ  لِلَجْه،،،،،،،،ِل بِالسَّ

ردلع وي ي فون ع   ي ت ايم 
د  يقوا: إن جما ير ايمحدثين جما ير ل ل ايدقد من ايمحدثين يردون ايح 

 وال يج  ون  حجة .

ل ض يف يي  بحجةع قاا ب  جمهور ايمحدثين. د  ر  ي ت ايم 
د  ا ايقوا اي اين: لن ايح   إذ 

ل عدد ايمحدثين؟  د  ر  ي ت ايم 
د  نظم  ي  ايحافظ اي راقي يف شيلر بييت  يف نظيم  من ايت  يل يف رد ايح 

اِقِط يف اإلْسنَادِ جميلع قاا: )  .(لِلَجْهِل بِالسَّ

يل يجه ديا بمين ديقط بيين ايتياب ي  د  ر  ي ت ايم 
يد  م دب ايجهيل بايسياقط يف اإلديداد ي ديي لنديا نيرد ايح 

هلل صي ب اهلل ع يي  وردوا اهلل ص ب اهلل ع ي  ودي م ال نيدر  مين  يذا اييذ  حيدث ايتياب ي عين رديوا ا

 ود م.

ا  هم: و و لن ايتاب ين إنما يحدثون عن ايصحابةع وايصحابة ك هم عيدواع ف مياذا إذ  يرد  ا دا إيراد  م 

ل. د  ر  ي ت ايم 
د   نرد ايح 

اإليراد ديم تموه: ايتياب ون إنميا ييروون عين ايصيحابةع وايصيحابة ك هيم عيدواع وال ي ير ايجهيل 

ا ال نقبييل ا ي ت بأحييد مع ف ميياذا إذ 
ييد  ييلع ي دييي يييا م شيير ايمحييدثين يميياذا ال تقب ييون ايح  د  ر  ي ت ايم 

ييد  يح 

لع ما دام لن رواية ايتاب ين عن ايصحابة وايصحابة ك هم عدوا. د  ر   ايم 

لجاب ايمحدثون عن ذي  وقايوا: إن ايتاب ين يم ي تزموا بايرواية عن ايصيحابةع بيل قيد ييروون عين 

 تاب ي  آخر.تاب ين آخرينع قد يرو  ايتاب ي عن 

ل دف وا  ذا اإليراد قيايوا: ايتياب ون لو ايتياب ي ايواحيد مين ايتياب ين ييم  د  ر  لقوا: إن ايقائ ين برد ايم 

ي تزم بايرواية عن ايصحابةع بل قد يرو  عن تاب ي  آخيرع طييب ميا ايمشيك ة يف  يذا؟ ييرو  عين تياب يع 

شييك ة يف  ييذا: لن ايتيياب ين ي يسييوا ك هييم ثقييا ع فمييدهم اي قييةع ومييدهم وايتيياب ي يييرو  عيين صييحابيع ايم 

ي فع فيحتمل 
ي فع ايتاب ون يي  كايصحابة ك هم عدواع بل مدهم اي قة ومدهم رير اي قةع مدهم اي    

اي    

ا.  لن يكون  ذا ايتاب ي ض يف 

ييل بايجهييل بايسيياقط يف اإل د  ر  ي ت ايم 
ييد  ييل لو ايت  يييل بييرد ايح  د  ر  ي ت ايم 

ييد  جيية يف رد ايح  ا ايح  دييداد إذ 

قدمتين:  تقرير ا مكون  من م 

 ايمقدمة األويب: لن ايتاب ين يم ي تزموا بايرواية عن ايصحابة فقط.
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 ايمقدمة اي انية: لهنم قد يروون عن تاب ين وب ض ايتاب ين ض فاء.

 وممكن تقسمها إيب ثالثة:

: لهنم يم ي تزموا يف ايرواية عن ايصحابة.  لوال 

  ين.ثاني ا: لهنم يروون عن ايتاب

 اي اي ة: لن ب ض ايتاب ين ض فاء.

اع فيحتمل لن يكون ايسياقط مين  فيحتمل  ذه ايدتيجة: لن يكون ذي  ايساقط من اإلدداد تاب ي ا ض يف 

اع و ذا االحتماا  و ايمذكور يف قوا ايحافظ اي راقي: ) اِقِط يف اإلْس،نَادِ اإلدداد تاب ي ا ض يف  ( لِلَجْهِل بِالسَّ

يل   يو ل  الحتماا لن يكو يل   يو صيحابيع    اع فيدحن نجهيل    او   ايساقط من اإلدداد تاب ي ا ض يف  ن اير 

ي ت 
يد  يل   يو تياب ي ثقيةع ي جهيل هبيذا ايسياقط يف اإلديدادع فإنديا نيرد ايح  ل   و تياب ي ضي يفع    تاب يع   

ل. د  ر   ايم 

 قاا: 

،نُهْم َنَقَل،هْ  - 124 َْ  َوَصاِحُب التَّمهي،ِد 

 

،،،،،،َلهْ َوُمْس،،،،،،ِلمب َص،،،،،،ْدَر    الكَِت،،،،،،اِب أصَّ

 

 

يقوا: إن صاحب ايتمهيد و و ايحافظ لبو عمر يودف بن عبد اهلل بين عبيد ايير ايقرطبيي األنديسيي 

و يو مين لجيل ايكتيب « ايموطيأ»كتياب يف شيرح « ايتمهييد»ايمتوىف ددة لرب مائة وثالثة ودتين ي  كتياب 

ع وشيرح فيي  كتياب ايموطيأ ورتبي  ؒ ؒؒايمصدفة يف اإلدالم رحمهم اهلل ت ايبع ي حافظ ابن عبيد ايير 

لحاديت شيوخ اإلمام ماي ع فيذكر عدد كل شيخ من شيوخ اإلمام ماي  لحادي   ايتي روا ياع وال بحسب 

 ييفب ع يكم لن ابن عبد اير ي  شرحان ع ب ايموطأ: 

 «.ايتمهيد»: يالحاديت ايمرفوعةع و و أحدهما

 «.االدتذكار»ماي  نفس ع و و كتاب  واآلخر: ي موقوفا  وايمقلوعا ع وكالم اإلمام

 ايتمهيد رتب  ع ب ايشيوخع واالدتذكار ترك  ع ب ترتيب ايموطأ نفس  ع ب األبواب ايفقهية.

ي ت 
يد  ايشا د عددنا  دا: لن ايحافظ ابين عبيد ايير نقيل  يذا عين جمهيور ايمحيدثين لهنيم ييروون ايح 

ي فع وال يقب ون .
ل وي دون  من نوع اي     د  ر   ايم 

 ودبق  إيب ذي  اإلمام مس م يف صدر صحيح ع فقاا ايحافظ اي راقي:
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،،،،،،َلهْ   ....................................   َوُمْس،،،،،،ِلمب َص،،،،،،ْدَر الكَِت،،،،،،اِب أصَّ

 

 

ل مدقوال  عين ل يل اي  يمع  د  ر  ي ت ايم 
د  ا يف مقدمة كتاب  ايصحي  ذكر يدا حكم ايح  ل  لن اإلمام مس م 

رديل يف فإن  نقل عن ب  هم ع  يل  ل  اإلميام مسي م وايم  ب دبيل ايمداقشية وايحيوارع يحياوروه ويقيوا   

لصل قويدا وقوا ل ل اي  يم ييي  بحجيةع  يذا يف مقدمية صيحي  اإلميام مسي مع نقيل اإلميام مسي م قيوا 

ل يف لصل قويدا وقوا ل ل اي  م يي  بحجةع قوا ل ل اي  م ل  ل يل اي  يم بايحيديت ل   د  ر  ايقائل: ايم 

ل يي  بحجة.ايمحد د  ر   ثين ايدقاد يقويون: إن ايم 

يا نق ي  ايرتميذ   يا مدقيوا عين لبيي «  جام ي»يف خاتمية « يف اي  يل ايصينير ؒ ؒؒكذي  لي   ولي  

 حاتمع وعن لبي زرعةع يف كتاب ايمراديل البن لبي حاتمع ورير م من ع ماء ايمحدثين.

ل يي  بحج د  ر   ة.ف امة ايمحدثين ولر ب ايمحدثين ع ب لن ايم 

نأخذ من قويدا: )عامة ايمحدثين( وعامة ايمقصود ل  األر بع ي  دا يف ايدرس ايقادم إن شياء اهلل لن 

ل حجةع كما ذ ب إيي  اإلمام ماي  واإلمام لبي حديفيةع وقيوا يف ميذ ب  د  ر  ب ض ايمحدثين يرى لن ايم 

 اإلمام لحمد.

يل حجيةع وذكيروا ميدهم لبيو داو د  ر  ذكير يف « ايسيدن»د صياحب كتياب وب ض ايمحدثين ييرى لن ايم 

ا ب  فيما دبق يف زمين ايتياب ين ولتبياع ايتياب ين  حتج  ل كان م  د  ر  ا ي شير ب  إيب لن ايم  ردايت  أل ل مكة كالم 

حتب جاء اإلمام ايشاف ي ورفض االحتجاج ب ع واشتهر ذي  عدد ايمحدثينع وإال فإن  االمر عدد ك ير مين 

ل حجة.ل ل اي  م قبل اإلمام ايشاف ي  د  ر   كما ذكر لبو داود ع ب لن ايم 

ع ون قل نحو كالم   ذا عين ايلير  صياحب ؒ ؒؒيكن ل ل اي  م ردوا  ذا ع ب اإلمام لبي داود 

ايتفسيرع ما لن  شاف يع فإن  يقوا: إن ايمراديل كان األمر ع ب االحتجاج هبا يف زمين ايسي ف حتيب جياء 

 اإلمام ايشاف ي ولنكر االحتجاج هبا ورد ا.

يل م يرو   د  ر  يكن ل ل اي  م ردوا  ذا ايكالم ايمدقوا عن لبي داود وعين ايلير  ردوه بيأن  رد ايم 

ا مدها: ما لخرجي  اإلميام مسي م يف  من زمن ايصحابة رضي اهلل عدهمع وزمن ايتاب ينع ونق وا يف ذي  لخبار 

لحيد ايتياب ين ي سيمب  مقدمة صحيح ع من طريق ابن عبياس رضيي اهلل عدهميا لني  كيان ي حيدث يف مج سي 

ب شير بن ك بع كان ي حدث ابن عباس وكان ال ي سددع فكان ابن عباس ال ي صني يي ع فقياا يي  ب شيير: يمياذا 
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َثنَا الرج،ل ْ،ن رس،ول اهَّلل ص،لى اهَّلل ْلي،ه وس،لم ابتدرت،ه أبص،ارنا »ال تستم وا إيي ؟ فقياا:  إن كن،ا إذا َح،دَّ

 «.صعب والذلول لم نأخذ إَل ما نعرفوأصغينا إليه بأسماْنا، فلما ركب الناس ال

د ا لحد عن ردوا اهلل ص ب اهلل ع ي  ودي م نسيتما إييي  وندصيت إييي ع يكين  ث  د  ي دي كدا من قبل إذا ح 

يما بدل وتنير ايداس وبدل فشو ب ض ايبدع م ل بدعية ايييوارج و يي قديميةع وبدعية .... و يي قديمية يف 

بدع تدتشرع وبدل  األ يواءع بيدل ايصيحابة ال يقب يون ايمراديلع عهد ع ي رضي اهلل عد ع يما بدل   ذه اي

 قاا: ال نأخذ إال ما ن ر ع ي دي ما ن ر  إدداده ون ر  صحت  عن ردوا اهلل ص ب اهلل ع ي  ود م .

ا لخرج اإلمام ايرتمذ   بإدداد  صحي  لني   ؒ ؒؒيف اي  ل ايصنير من طريق ايز ر   ؒ ؒؒلي  

وةع وايز ير  تياب ي وإديحاق بين لبيي فيروة تياب يع وكيان ال ي سيددع كيان كان ي حدث  إدحاق بين لبيي فير

إدحاق بن لبي فروة ال يذكر اإلددادع يذكر لحاديت مرد ةع فقاا ي  ايز ر : قات   اهلل يا ابن لبيي فيروةع 

لم  وال لزمةتذكر لحاديت يي  يها  ي دي يقوا: تذكر لحاديت مرد ة ال خلام يهيا « ؟ع لال ت سدد حدي  خ 

ل من زمن ايتاب ين رحمهم اهلل ت ايب.وال زمامع لددد لحادي   د  ر   . فهذا إنكار  يرواية ايم 

ي ت اييذين رف يوا 
يد  وك ير من ل ل اي  م ممن قبل اإلمام ايشاف ي وقبل األئمية ايم يروفين لئمية ايح 

ل واالحتجاج ب  نقل عدهم كالم  ك ير يف ت  يف ايمراديلع وعدم االحتج د  ر   اج هبا.قبوا ايم 

 «.ال تأخذوا بمراديل فالن وفالنع فإهنما ال يباييان عمن لخذا»يقوا:  ؒ ؒؒن قل عن ابن ديرين 

يل وإنكيار االحتجياج  د  ر  ا  ذا ايكالم و ذه األخبار ولك ر ا صحيحة ايسددع ي دب  ع ب لن إنكار ايم  إذ 

 اب ين رحمهم اهلل ت ايب.ب  موجود قبل عصر اإلمام ايشاف يع ومن زمن قديم يف عصر ايصحابة وايت

بل لخذ ل ل اي  م إشارا  من األحاديت ايدبوية يهذا ايم دب ي دي م دب اشيرتا  االتصياا لخيذو ا 

ا ديما مديا حيدي  ا فب ني »من قوي  ص ب اهلل ع ي  ود م:  ي ت لن « نظ ر اهلل امرء 
يد  قيايوا: يؤخيذ مين  يذا ايح 

ي ت بايسيماعع ولميا قبيوا ايساما ي ب   مين دوني ع ومين دوني  ي ب ي  مين دوني
يد   ... و كيذا حتيب يتصيل ايح 

 األحاديت ايمرد ة فهو خال  األصل.

 ي  دا نقف  دا.

ألن ايمسائل ايتي دتأتيدا يف األبيا  ايقادمة تحتاج مدا إييب تفصييل ك يير فيميا يت  يق فيميا يتقيوى بي  

لع وكالم اإلمام ايشاف ي  د  ر  ل.ت ايب يف ايشرو  ايتي ت شرت  يف ؒ ؒؒايم  د  ر    ايم 
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 نكتفي هبذا ايقدر.

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َلكِ،،،،ْن إذا َص،،،،لَّ َلنَ،،،،ا َمْخَرُج،،،،هُ  - 125

 

 بُمْس،،،،،،،،،نََد أو ُمْرَس،،،،،،،،،َل ُيْخرُِج،،،،،،،،،هُ  

 

 

،،،ْن ِرَج،،،اِل َم،،،ْن َل،،،ْيَس  - 126 َْ َي،،،ْرِوي 

لِ   األوَّ

،،،،لِ   ،،،،ْيُ  َل،،،،ْم ُيَفصِّ  َنْقَبْل،،،،ُه، ُقْل،،،،ُت: الهَّ

ِعيُّ بِالكَِب،،،،،،اِر َقيَّ،،،،،،َدا - 127 
،،،،،،افِ  والهَّ

 

 

،،،،،،ِن الثِّق،،،،،،اِت أَب،،،،،،َدا  َْ  َوَم،،،،،،ْن َرَوى 

 

 

ٍَ أْه،،،َل الِحْف،،، ِ  - 128  َوَم،،،ْن إذا َش،،،اَر

 

 َواَفَقُه،،،،،،،،،،ْم إَلّ بِ،،،،،،،،،،نَْقِ  َلْف،،،،،،،،،، ِ  

 

 

 : َفالُمْس،،،نَُد الُمْعَتَم،،،ُد َف،،فْن ُيَق،،،ْل  - 129

 

 َفُق،،،،،،،،ْل: َدلِ،،،،،،،،ْيَلِن بِ،،،،،،،،ِه ُيْعَتَض،،،،،،،،ُد  

،،،ْن َرُج،،،لِ  - 130  َْ  َوَرَس،،،ُموا ُمنَْق ِع،،،م 

 

 َويف األُص،،،،،،،ْوِل َنْعُت،،،،،،،ُه: بِالُمْرَس،،،،،،،لِ  

 

 
،،،َحابِيْ  - 131 ،،،ا الَّ،،،ِذي أْرَس،،،َلُه الصَّ  أمَّ

 

،،،،َواِب   ل،،،،ى الصَّ َْ  َفُحكُم،،،،ُه الَوْص،،،،ُل 

 :قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل 

 يف  ذه األبيا  ثالث مسائل: ؒ ذكر ايحافظ اي راقي 

 كم ايمردل عدده.ع وح  ؒ ت  قة بكالم اإلمام ايشاف ي : م  المسأل  األولى

: يف قويهم لو إذا ذكروا يف اإلدداد قويهم عن رجلع لو عن شييخع  يل ي يد مرديال لم والمسأل  الثاني 

 ال؟

 مردل ايتاب يع لم ال؟: مردل ايصحابي  ل ي  حكم والمسأل  الثالث 

َساَل »يف كتاب  ؒ قة بكالم اإلمام ايشاف ي : فهي مت  ِّ أما المسأل  األولى م بكيالم ع فإني  تك  ي«الرِّ

ونشيرح ع ثيم  ؒ ردلع وبي ن حكم  عددهع فدقرل كيالم اإلميام ايشياف ي كم ايحديت ايم  ا عن ح  ملو  

 بيا .يف  ذه األ ؒ نربط بيد  وبين ما ذكره ايحافظ اي راقي 

َس،،اَل »يف كتيياب  ؒ يقييوا اإلمييام ايشيياف ي  الُمْرَس،،ل ر ْ،،ن عبِّ،،ختل،، ، فه،،و يُ المنق ،،ع مُ »: «الرِّ

 .«بالمنق ع

َساَل »لقوا اإلمام ايشاف ي يف كتاب  يل عب ير عين  «الرِّ د  ر  ل يادا ع يب لن بيايمدقلاع و يذا ييدي  ايم  د ق   ايم 

 ايكالم ع ب ايحديت ايمدقلا إن شاء اهلل.واحدع وديأيت مزيد بيان عدد  وايمردل يأتيان بم دب  

يين شييا د لصييحاب ردييوا اهلل  ث حييدي  ا  ♀فيقييوا اإلمييام ايشيياف ي: م  ميين ايتيياب ين فحييد 

ا عن ايدبي   اعتر ع ي  بأمور. ♀مدقل  
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ن شا د لصحاب ردوا اهلل  فإنديا ندظير فيي   ♀ل  إذا وجدنا حدي  ا لرد   ايتاب يع و و م 

 ونبحت عن لمور:

فيياظ ايمييأمونونع ردييل ميين ايحييديتع فييإن شييرك  فييي  ايح  لن ي دظيير إيييب مييا ل  » ول ق،،ال منه،،ا:األم،،ر األ

ين قبيل عديي   ♀فأديددوه إييب رديوا اهلل  بم يل م ديب ميا روى كانيت  يذه داليية ع يب صيحة م 

 وحفظ .

يياظ  يقييوا إندييا ندظيير يف  ييذا ايحييديت ايييذ  لرديي   ايتيياب يع  ييل شييارك  تيياب يون آخييرون ميين ايحف 

اب ي قيد حفيظ  يذا فيإن ذيي  ييدا ع يب لن  يذا ايت ي عفيإن ع يده مسيدد ع يده مسيدد؟    لفأدددوهع ل

  ع ويكون ذي  دالية ع ب صحة  ذا ايحديت.ايحديت عمن ي قبل مرد   

ا     لا ذكر يدا اي اضد األوا ايذ  ي  د ب  د  فإذ  د  ر  ا  «دنَ ْس،مُ ال»ع «دنَ ْس مُ ال»ع لال و و ايم  مير  م ديا ديابق 

لي  د  ذا  رفوع ايمتصلع فإذا جاء حديت مسددلن  ايحديت ايم د  ر  ع فإن ذي  يدا ع يب صيحة  يذا ايم 

ل  د  ر   .ايم 

وإن انفرد بفرسال حدي  لم يهركه يف َمن يسنده ُقبل مكا ينفرد به من ذلك، وُيعتبر ْليه بأن »ثم قاا: 

 .«ُينظر

ل نجد يهذا ايحديت  نإذا ي د  ر   آخر. ي  بأمر  ن تر ع  :سدد آخر ي  دهع يقوام  ايم 

ل  قاا:  ل ي    جيد ذيي      ممن ق بل اي  م عد  عين ريير رجاي ي ه  رير وافق  مرد  اييذين ق بيل عيدهمع فيإن و 

 من األويب. رد  ع و ي لض ف  تقو  ي  م   كانت دالية  

ا ي  د إذا يم نجد حدي  ا م  ي دي  لسدد  د  ر  ال  ايم  يال  آخير روى  يذا ي دي ع ع يكن وجدنا مرد  رد  راوي ا م 

 ايحديت ب يد  من وج  آخر.

جيد   يل األواع فيإذا و 
رد  ل لال يكيون مشيايي   يم انفسيهم مشيايخ ايم 

ويشرت  يف  ذا ايراو  ايمرد 

   ايمردلع يكدها دون األويبع دون تقوية ايحديت ايمسدد.فهذه دالية تقوِّ »ذي  قاا: 

ور ديدحتاج إييهيا ب يد اآلن ذكرنا مقويين ي مردلع حديت مسددع واي ياين حيديت مرديلع  يذه األمي

 .-إن شاء اهلل-ق يل يف ايشرح 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

262 

قيوال  يي ع فيإن  ♀يب ب يض ميا ي يروى عين اصيحاب ايدبيي إوإن يم يوجد ذي  ن ظر »قاا: 

جد ما يوافق ما روى عن ايدبي    ييم يأخيذ مردي   إال عين لصيل ن يلكانت  ذه داليية ع يب  ♀و 

 يص  إن شاء اهلل ت ايب.

ر    إذا يم نجد ما يقوِّ  ل ايم  ير  من حديت مسددع لو حيديت م  د  ل آخيرع يقيوا يي  اإلميام ايشياف ي: د 

 م دب  ذا ايحديت ايمردل موقوف ا ع ب ب ض ايصحابة من قويهم.    و  نبحت  ل ر  

ل قيد روى حدي ي  عين قاا: فإذا وجدنا ذي ع فإن  ذا يدا ع ب   صيل  لقيو ع لو  صيل  للن  ذا ايمرد 

 يص .

ا  ذا اي اضد اي ايت عدد اإل  ل.عن ايصحابة بدحو  ذا ايمرد   مام ايشاف ي  و لن ي روى موقو   إذ 

وى عين فتيون بم يل م ديب ميا ر  د عوام من ل ل اي  يم ي  ج  وكذي  إن و  »: ؒ قاا اإلمام ايشاف ي 

 .♀ايدبي 

 ؟

ا مين ل يل اي  يم قيايوا بم ديب  يذا لل  ك رةع يقصد ب وام ل  ك رةع ل   ر  ن ك يير  يلايم  لفتيوا ي ديي ع د 

ليهم لقواا بم دب ما جاء يف  ذا  بفتوة لو د  ر   ع فهذا  و اي اضد ايرابا.ايم 

ا اي واضد األرب ة ايتي تقوِّ  ل   إذ  د  ر  رديل سيددع لو لن يوافقي  م  عديد اإلميام ايشياف ي لن يوافقي  م  ايم 

 تيا لك ر ل ل اي  م.لن يوافق  ف   آخرع لو لن يوافق  كالم صحابيع لو

 لربا مقويا  تقو  ايحديت ايمردل عدد اإلمام ايشاف ي.  ذه

لى هبا يكن  ذه ايمقويا  ال يتقو    د  ر  لنيواع بأحيد ا يتقيوى  إال ب الث شرو ع فما م يب لرب ية   ايم 

األرب ة لنواع ايتي بأحد ا يتقوى ايمرديلع ال يتقيوى ايمرديل إال إذا وجيد  يف  يذه  ايمردلع يكن  ذه

 ا  ي؟ايمردل ثالثة شرو  م

ن روى عد  يم يسم مجهوال  ثم ي  »قاا:   وال مر وب يا عين ايروايية عدي ع  تر ع يها بأن يكون إذا دمب م 

 .«فيستدا بذي  ع ب صحت  فيما روى عد 

يلال ن  يد  يذا  يقيوا اإلميام ايشياف ي: نحين   ؟ما معنى هذا الكَلا د  ر  ع اييذ  رواه  يذا اييراو  ايم 

 بأحد  ذه ايمقويا  إال بشرو :
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يلهرا األولا ين ييذكرع     ل  : لندا ندظر في ع إذا لبرز مشايي ع لبرز شيوخ  ايذين اييذ  ييرو  عيدهمع م 

ا ي ررييب يف ايرواييية عديي ؟ ييا ضيي يف  ؟  ييل يييذكر راوي  ييا مجهييوال  ا لو  يييذكر رواي  ييا ضيي يف  فييإذا كييان يييذكر راوي 

ع فإندا ال نقبل مرد  ع يماذا؟ ع ونحن ♀وبين ايدبي  ألن  يما لردل لدقط ايوادلة بيد  مجهوال 

 لو رليدييا يف مشييايي ع فوجييدنا لن ب  ييهم ضيي فاء لو مجا يييلع فيحتمييل لن ايييذ  لدييقل  يكييون مجهييوال  

ا  .ض يف 

ا ي بحت يف  ذا اير   ن مشايي ع فإذا كانوا فإذ  ل م 
رد  ى ثقا  ال يرو  إال عن ثقةع ويتحير  ك هم او  ايم 

 يف ايروايةع فقد تحقق ايشر  األوا.

يل روى عمن ي ررب عدي  يجهايتي  لو ضي ف ع فيإن  يذا لما إذا  د  ر  ال يقبيل ايتقويية بأحيد اي واضيد ايم 

 األرب ة اآلنف ذكر ا.

ُِ فِي اْلَحِديِ  َلْم ُيخال  ، َف،فِْن َخاَلَف،ُه َوَوَج،د َحِديثِ،ه »: الهرا الثاين ا َوَيُكون إَذا َشرٍِ أحًدا ِمْن اْلُحفَّ

ِ  َمْخَرج اْلَحِدي ئُِل َأْنَق  ، َكاَنْت فِي َهِذِه َدََل  َلى ِصحَّ ، َوَمَتى َخاَلَ  َم،ا َوَص،ْفُت َأَض،ّر بَِحِديثِ،ه َحتَّ،ى ََل َْ

 .«َيْسَعى أحًدا ِمنُْه َقُبوُل ُمْرَسَل 

ا يف  ذا يقوا اإلمام اي ؟ما معنى هذا الكَلا او  عشاف ي: ندظر لي   يلراو  ايحيديت  اير  د  ر  ع  يل ايم 

 هم لم ييايفهم.إذا شارك ايحفاظ يوافق

ياظ  إذا روى  ذا ايراو  لحاديت ل    ع فيإذا كيان موراييته روايتي قيارن بيين آخيرون ن   خرىع وروا يا حف 

 رد   إذا اعت د بأحد اي واضد ايسابقة.يوافقهم يف اينايبع فهذا نقبل م  

ع فربميا روى ألن ميؤدى ميايفتي  لني  ال ي يبط عردي  يايفهم يف األك ر فإنديا ال نقبيل م  ولما إذا كان ي  

رد   إال إذا وجدنا لني  إذا وافيق اي قيا  ال نقبل م   ردل عمن يم ي بل  من اي  فاء؛ ف ذي  نحن   ذا ايم  

 يف ايروايةع يوافقهم فيهاع ويوافقهم يف كيفيتها يف اينايب.

ن ت قبل روايت  لو ت   -إن شاء اهلل-و ذه ايمسأية دتأتيدا  جيواب ردع و ي يف ايجرح وايت ديل يف باب م 

 يمسأية و ي كيف ي  ر  ضبط ايراو ؟

قا ع فإن وافقهيم وييو يف من اي ِّ  ه  او  بمرويا  رير  ي  ر  اي بط بمقارنة مرويا  اير   :يقول العلماء

 فإن ذي  يدا ع ب ض ف . عاينايب فإن  ضابطع وإن خايفهم يف األك ر

 يمكان.فهذه ايمسأية  ي نفسها  ذه ايتي ذكر ا اإلمام ايشاف ي يف  ذا ا
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ل بمرويا  ريير   ن مرويا   ذا ايمرد  ا  ذا  و ايشر  اي اين لن ت قار  مين اي قيا ع فيإذا وافقهيم يف  ه  إذ 

 فيمكن لن يتقوى. عيايفهمع فإن ذي  يدا ع ب قوة مرد    اينايب ويم ي  

قو ع ايدايتحر ألن ايدقو يدا ع ب مزيد  علما قوي : إن وجدنا لن حدي   لنقوع فهذا يقوا ال يؤثر

 ييذا ال ي ييرع ايييذ  ي يير  :اي قييا  يرف ييون و ييو يوقييفع اي قييا  يسييددون و ييو ي ردييلع يقويييون كميياذا؟

كان إذا ش  نقوع ل  إذا ش  يف حديت  ل  يو مرفيوع  ؒ يذي  ذكروا لن اإلمام ماي  و عاي ك 

لو موقو  وقفع ش  في   ل  و مسدد لو مردل لردي  ع فاقتصير ع يب ايشييء األدنيبع وييم يرتفيا إييب 

.  ايشيء األع بع و ذا يدا ع ب مزيد تحر 

. ا ايشرطان األوالنع ق دا ايشر  األوا لن  إذا دمب يم يسمي مرروب ا عد  وال مجهوال   إذ 

ك ايحفاظ يوافقهم وال ييايفهمع ويو يف األر ب.والهرا الثاين ر   : إذا ش 

ريير كبييار ايتياب ين تك يير لن  : لن يكييون  يذا ايييراو  مين كبييار ايتياب ينع يقيوا يميياذا؟اله،را الثال، 

رديل  يو ايجهايية بحياا روايتهم عن ريير ايصيحابةع ومير  م ديا يف اييدرس ايماضيي لن ديبب ضي ف ايم  

يييروون عيين بييل روا يف ايرواييية عيين ايصييحابة فقييطع اب ين يييم يقتصييايسييابقع وبي دييا ذييي  ميين حيييت لن ايت يي

لايتاب ينع وب ض ايتاب ين اي  فاءع فربما رووا  ذا  د  ر   عن راو  ض يف رير مقبوا ايرواية. ايم 

ا  ذه ثالثة شرو ع يدا ع ب  ذا ايشر  األخير و و ايشر  اي ايت قوي : قاا:  ن ب يد كبيار »إذ  فأما م 

ا ي قبيل مردي  ؛  ♀شا دهتم يب ض لصحاب ايدبي   م  ر  ايتاب ين ايذ  ك    فال لع م مدهم واحيد 

 ألمور:

ا فيمن يروون عد .أحدها  : لهنم لشد تجوز 

 رد وا ب  ف ميرج .لهم توجد ع يهم ايدالئل فيما : لن  والثاين

 ر  اإلحاية كان لمكن ي و ن وض ف من ي قبل عد .اإلحاية يف األخبارع وإذا ك    : ك رة  والثال 

ايودييائطع لن يييرو  ي دييي صيينار ايتيياب ين يك يير اإلحاييية عدييد م يف األخبييارع م دييب اإلحاييية  :يقييوا

يا بيد يا فأر يب روايياهتم  ؛آخرع بيال  كبار ايتاب ين ايتاب ي ايصنير عن تاب ي   ألهنم لدركوا ايصحابة إدراك 

 عدهم.



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
265 

ا كبار ايتاب ين لشد تحري ا يف ايروايةع بيال  صينار ايتياب ينع  ا فييمن ييروون ولي   فيإهنم لشيد تجيوز 

ييياحي ف ييذي  يك يير يف صيينار ايتيياب ين ايمراديييل اي يي يفة كمراديييل ايز ييد  ولبييي اي ايييية ا ععديي  يرِّ

 ونحو ما.

ا  ذا ت ييو يكالم اإلمام ايشاف ي يف شروط  يقبوا ايحديت ايمردل؛ شيروط  األرب يةع عواقبي   إذ 

 األرب ةع وشروط  اي الثة.

 نلابق بين ما دبق وما جاء يف األبيا ع يقوا ايحافظ اي راقي:

ذذذذذذذذذه   -125 ِ   َ َذذذذذذذذذ  َ َْ ج   َ امذذذذذذذذذْ  إ   َ ذذذذذذذذذ
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  ِب ْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ    ِّ  م ْ َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ْ     مج 

ذذذذذذذذذذذذذ م   َمْ  َ ََْ   َذْ  م  َْسْ   مَج لم  ت  لم  -126  ْ     ذذذذذذذذذذذذذَْ   ََلْ  ذ َُي م َْذذذذذذذذذذذذذال  َْذذذذذذذذذذذذذه ر  ذ   نَذْ دَذ
جد ي  عواضدع ما  ي  ذه اي واضد.   يقوا: يكن إذا ص  يدا ميرج ايحديت ايمردلع بأن و 

ا  يذا عاضيدانع إذا اعت يد بأحيد ما فيإن  يذا ع (بُمْسنََد أو ُمْرَسلَ )قاا:  ايمرديل يتقيوىع دييأتيدا إذ 

 ب د لن ندتهي من شرح  ذه األبيا . -إن شاء اهلل-ايم اا 

لِ ) قاا: ،ْن ِرَج،اِل األوَّ َْ  يذا ايشير  اي ياين اييذ  ذكرنياه مين شير  اإلميام ع (ُيْخرُِجُه َمْن َلْيَس َيْرِوي 

يل ايحيديت  ايشاف يع يما قااع ال ع  ذا ايشر  ايذ  ذكيره اإلميام ايشياف ي يف شيرو ع اشيرتط  يف د  ر  ايم 

ل ايذ  ي  د  د  ر  ب يل اي  يم »ايذ  م داع فإن  قاا: ايم  يل رييره ممين ق  رد  وي تر ع ي  بأن ي دظر  ل يوافق  م 

 ذه عبارة ايشاف يع قيد تكيون بايدسيبة يديا ريير واضيحة ايداليية مين ع «عد  من رير رجاي  ايذ  ق بل عدهم

ن ق بل اي  م عد  من رير رجاا اييذين ق بيل عدي ع  يو قويي  مم»حيت األيفاظع ولما م دا ا فواض ع فقوي : 

لِ ) قوا ايحافظ اي راقي: ْن ِرَج،اِل األوَّ َْ يل ل  يرويي  ذيي  ايحيديت ؛ (ُيْخرُِجُه َمْن َلْيَس َيْرِوي  د  ر  ين ايم  م 

الن: ل األواع عددنا مرد  رد   يي  يرو  عدهم  ذا ايم 

ييل اآلخيير ايييذ  ي  ييد  ييل ايييذ  م ديياع وايمرد  هع فيشييرت  اإلمييام ايشيياف ي لن يكييون  ييذا ايمرد 

الن يرويان عن مشايخ ميت فينع يماذا يشرت   ذا؟  ايمرد 

ييل ميين لجييل لال ي ييود ايحييديت  د  ر   ديياك تدييوع ييتقييوى لحييد ما  إيييب شيييو واحييدع فييال يكييونايم 

 .باآلخر

لِ )ثم قاا:  ْيُ  َلْم ُيَفصِّ  .ؒ ايشيخ ي دي ابن ايصالح ع (ُقْلُت: الهَّ
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ل : ل  يم يذكر ايشرو  بتمامهياع ايتيي ذكر يا اإلميام ايشياف يع فيزييد ايمسيأية بيان يا ايحيافظ لم ُيفصِّ

 اي راقي يقوا:

ِعيُّ بِالكَِباِر َقيََّداو)
افِ قي د قبوا ايحديت ايمردل بأن يكوون راوي  من كبار ايتياب ين؛ ألني  يقيوا ع (الهَّ

ايتجيوزع ل  ييروون عين اي ي فاءع تك ير ايوديائطع رير كبار ايتاب ين تك ر عدد م اإلحايةع ويك ر عدد م 

 بيال  كبار ايتاب ين.

ِن الثِّقاِت أَبَدا) َْ   ذا ايشر  اي اين. (َوَمْن َرَوى 

 : لن يكون من كبار ايتاب ين.الهرا األول

: لن يكون ال يرو  إال عن اي قا ع و و ايشر  ايذ  دبق م ديا يف قويي ع بيأن يكيون إذا الهرا الثاين

ن  روى عد ع يم يسم  مجهوال  وال مرروب ا عن ايرواية عد . دمب م 

 ألن اي قة يي  مجهوال ويي  مرروب ا عد . ع ذا باختصار لال يرو  إال عن ثقة 

 :الهرا الثال 

ذذذذذذ م  -128  َ َمذذذذذذْ  إ   َ ذذذذذذ َ َ  ِّْ ذذذذذذَ    مُْ
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م   ُْ َ  ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َذْ  م َ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ  إ  َ  فَذَ ه 
قهمع ويو خايفهم يف ايدقو فال بأس؛ ألن ايدقو يدا ع يب لن  إذا شارك ايحفاظ ايمأمونين فإن  يواف 

 .تحر  مزيد 

ا  ذه  ي شرو  ا مام ايشاف يع واي واضد ايتي ي  د هبا األحاديتع وتالحظون لن  يف ايدظم ميا إلإذ 

 ذكر ق ية االعت اد بقوا ايصحابيع واالعت اد بفتيا لك ر ل ل اي  مع وكان يدبني لن يذكر ما.

 :ؒ ثم قاا 

 َف،،فْن ُيَق،،ْل: َفالُمْس،،نَُد الُمْعَتَم،،ُد  -129

 

 َفُق،،،،،،،،ْل: َدلِ،،،،،،،،ْيَلِن بِ،،،،،،،،ِه ُيْعَتَض،،،،،،،،ُد  

 ن اإلمام ايشاف ي يقوا اي واضد لرب ة:ل : ذا جواب ع ب اإلشكااع و و نحن ق دا 

 سدد.حديت  م  

 ل.رد  وحديت  م  

 تيا صحابي.وف  

تيا لك ر ا ل اي  م.  وف 
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اع فما ايحاجية إييب  يذا م      و  ديت قد ر  يقوا قائل: إذا كان ايح: وهوفهنا إشكال  يل سدد  د  ر  اييذ  ايم 

 .«دنَ ْس مُ ال»لن اي واضد لويها ايحديت  :نحن نقوا نحتاج ي اضد  ي  ده؟

ل : ما فائدة  ذا يقول قائل د  ر  ا؟ايم  لجياب  ايذ  نبحت ي  عن عاضيدع ميا دام ايحيديت يوجيد مسيدد 

 اي  ماء عن  ذا اإلشكاا بجوابين:

ييسييدد وم يي  م  فيييدنا عدييد ايرتجييي ع فييإذا جاءنييا حييدي ان لحييد ما م  : قييايوا  ييذا ي  الج،،واب األول لع رد 

ردلع فيقدم ايمسدد ايذ  م   مردل؛ ألني  يي  طريقيان لو ميرجيان ع يب ذيي  سدد ويي  ما م  واالخر م  

 ايذ  يي  ي  عاضد؛ ف ذي  قاا:

 َف،،فْن ُيَق،،ْل: َفالُمْس،،نَُد الُمْعَتَم،،ُد  -129

 

 َلِن بِ،،،،،،،،ِه ُيْعَتَض،،،،،،،،ُد َفُق،،،،،،،،ْل: َدلِ،،،،،،،،يْ  

يصيب  يف ايمسييأية عدييدك بيدا لن يكييون دييييل واحيد يصييب  عدييدك ديييالن لحييد ما مسييددع واآلخيير  

 مردلع ف دد ايرتجي  وجود ايديي ين لقوى من وجود دييل واحدع  ذا ايجواب األوا.

لن ب  يذا: م دي: قايوا إن فر  ايمسيأية فيميا إذا كيان ايمسيدد ال ييدهض حجية بدفسي ع الجواب الثاين

اع بل كأن اإلمام ايشياف ي يشيير إييب مسيدد ضي يفع فوجيود  ايمسدد اي اضد  ذا ال ي زم لن يكون صحيح 

 .رقيهما ويج  هما حجة  مسدد ض يف ما مردل ي  

ايمذكور يف اي واضد  و ايمسدد اي  يفع  و ايذ  يشير إيي  اإلمام ايشياف يع فوجيود  «دنَ ْس مُ ال»لن 

اي  يفان ييسا بشديد  اي ي فع  نف يج  هما ض يفانع و ذاي     مردل ض  مسدد ض يف ما مردلع واي

 فيتقوى لحد ما باآلخرع فيستفيد كل مدهما من اآلخر.

  دا ل  ايمسدد اي  يف.افهذه ايصورة صورة ج ية وواضحةع ولن ايمقصود بايمسدد   

اع لو ايم  كان ايم   دواء   :ع ب كل   اع فإن  يف كال ايسد  سدد صحيح   حايتين ايمردل د ض يف 

ا يستفيد وجودع لو نستفيد وجود ديي ين. ا يستفيدع فإذا كان ايمسدد صحيح   يستفيدع وايمسدد لي  

اع فإن ايمسدد ما ايمردل يتقوى كيل مدهميا بياآلخرع كميا مير  م ديا يف مبحيت  وإذا كان ايمسدد ض يف 

اييذ  ييم يشيتد ضي ف  وانجير  ايحديت ايحسن ينيره؛ ألندا ق دا لن ايحسن ينيره  و ايحيديت اي ي يفع

 بت دد ايلرقع وذكرنا ان  خمسة لنواع  ي:

 ايحديت ايمردل.

 وحديت ديء ايحفظ.
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 وحديت ايمستور مجهوا ايحاا.

 وحديت ايمديِّ .

 وحديت ايميت ط ايذ  يم يشتد اختالط .

ا قوي :  إذ 

 َف،،فْن ُيَق،،ْل: َفالُمْس،،نَُد الُمْعَتَم،،ُد  -129

 

 ُيْعَتَض،،،،،،،،ُد  َفُق،،،،،،،،ْل: َدلِ،،،،،،،،ْيَلِن بِ،،،،،،،،هِ  

  ذا ايجواب األوا. 

 وايجواب اي اين: لن  ذا ايمسدد مسدد ض يفع فيتقوى لحد ما باآلخر.

انتهيدا من ايمسأية األويبع و ي كالم اإلميام ايشياف ي يف اي واضيد األرب ية ايتيي ذكر ياع وايشيرو  

 اي الثة ايتي اشرتطها.

 ع قاا:المسأل  الثاني 

،،ْن َرُج،،لِ  َوَرَس،،ُموا ُمنَْق ِع،،م -130 َْ 

 

 َويف األُص،،،،،،،ْوِل َنْعُت،،،،،،،ُه: بِالُمْرَس،،،،،،،لِ  

ليقوا: من لنواع ايحديت   د  ر   ع لو من إطالقات  لن يوجد يف اإلدداد قويهم عن رجل.ايم 

ع وميدهم لبيو د  ر  ه م  ل ل اي  م ي د   فب ض    يف كتياب ايمرادييلع فإني  ذكير م يل  يذا يف  ؒ  داودال 

 لحاديت كتاب .

كير اييراو ع فميا ردال  م    د  : إن  ذا ال ي  يقولفبعض أهل العلم  ؛ ألن  ال دقط يف اإلددادع وإنميا قيد ذ 

 ؛ ويذي  نظم ب  هم ب د  ذا ايبيت بيت ا آخر قاا:ردال   د م  فأن  ال ي   عدام لن  قد ذ كر

 ق ييييييت  األصيييييي  لنيييييي  متصييييييل

 

ه مييييين ي جهيييييل   
 يكييييين يف إديييييداد 

ي راقييع يقيوا األصي  يف قيويهم عين رجيل لنيي   يذا نظمي  ديبط بين اي جميي و يو ت مييذ ايحييافظ ا 

 ألن  ال دقط يف اإلددادع  عمتصلع ويي  بمردل

ع  يذا  فإذا جاءنا يف اإلدداد عن رجلع عن شيخع عن امرلةع فهذا إدداد متصلع يكن في  راوي ا مجهوال 

  دا.ا و ايصحي ؛ ألن اإلرداا واالنقلاع مت  ق بايسقط وال دقط  

ا ي   :لكن تبقى مسأل ، وهي رديلع وايصيحابي  يذا  د ريير م  إذا قيل عن رجل من ايصحابةع فهذا لي  

 .تصال  م    د  ال يقدح ذي  يف ايحديتع بل ي   -كما ديأيت-  مبهمع يكد  
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ايييرحمن  كييم ع ييب حييديت حميييد بيين عبييدع فإنيي  ح  ؒ  صييديا اإلمييام ايبيهقييي بيييال  ميي ال   

ايدهي عن ايوضيوء بف يل ايميرلةع قياا يف  ♀من لصحاب ايدبي  ثدي رجل  ايحمير ع قاا: حد  

 ايبيهقي  ذا حديت مردل.

يماذا مردلع ايصحابي مذكور يم يحيذ  مين اإلديدادع و يو ل هبيم وايصيحابة  :فداقش  اي  ماء قايوا 

 ك هم عدواع فال ت ر ايجهاية بايصحابي.

يةع ولميا إذا كيان ردل مقبواع فال بأس يذي  تصب  ق ية اصلالح: إذا كان يس ِّم بأن  م  ولذلك قالوا

 يقوا إن  مردل رير مقبواع فإن  ذا كالم رير صحي .

 : المسأل  األخيرا

،،َحابِيْ  -131 ،،ا الَّ،،ِذي أْرَس،،َلُه الصَّ  أمَّ

 

،،،،َواِب   ل،،،،ى الصَّ َْ  َفُحكُم،،،،ُه الَوْص،،،،ُل 

ا قبل ايصحابي.   ما م ب ايكالم في  يت  ق بمردل ايتاب يع وما كان مدقل  

ع فإني  ال ييدخل فيميا م يب مين ♀ت صيحابي عين رديوا اهلل رديل ايحيديل  لما إذا كيان  

 م.ك  حيت ايح  

ا يف زمين ايدبيي فمردل ايصحابي م ال    لبيو ي ديي ر إديالم ع ع لو تيأخ  ♀ ايذ  كيان صينير 

ث عن لمر وقا قبل ايهجرةع فهو يم يشهد ذيي  األميرع لو كيان ل ◙ ريرة  د م يف عام خيرع ف و حد 

ثع فإ د  ين ي تيد بي  مين رائب ا عن ذي  ايح  ن ي تد ب  لو رايب م  ن  ذا ايمردل عدد ل ل اي  مع لو عدد كل م 

ألن اي  مياء تتب يوا روايية ايصيحابةع فوجيدوا لن ايصيحابة إنميا ييروون عين  ل ل اي  م لن  مقبواع يماذا؟

ع ألني  يهيم عيدوا بإجميا عذكره لو ييم ييذكره ال ي ير صحابة آخرينع وايجهاية بايصحابي ال ت رع دواء  

ن يمت ل ب  من ايمس مين.  م 

عيدهم لحادييت  واكم ي ع وإذا رووا عدهم يم ي روادر ال ح  ووجدوا لن روايتهم عن ايتاب ين نادرةع وايد  

 .ىخرع وإنما يروون عدهم لخبار ل  ♀ردوا اهلل 

ْر َوَأن،ذِ ﴿ؒم  ة مراديل ايصحابة حديت لبي  ريرة وابن عباسع ويف قصة نزوا اآلية: لم ال ذكروا من 

ِهيَرَتَك األَْقَربِينَ  لبو  ريرة ييم يشيهد نزويهياع ييم  ذه اآلية نزيت يف مكة قبل ايهجرةع و .[214]ايش راء: ﴾َْؒ

ج يف يف  نيك اع فهذا مردلع وما ذي   و مير  اع وابن عباس كان صنير   .نيْ َح يْ حِ الصَّ ذي  ايوقت مس م 
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ا روى ابن عمر  اع ن عمر يم يح ر بيدر  ع ب ق يب بدرع واب ♀وقو  ايدبي  ¶لي  

ج يف صحي  اإلمام ايبيار .  فهذا مردل صحابيع وايحديت مير 

ا روى ايمسور ابين ميرمية قصية ايحديبييةع وديد  ال يحتميل لن يكيون شيهد ا ييد ب يد  عولي   ألني  و 

جية يف  ،ايهجرة بسدتينع فهذه ك ها مرادييل صيحابةع و يي مير   إن :ف يذي  اي  مياء يقوييون عنيْ َح يْ حِ الصَّ

 مردل ايصحابي حكم  ايوصلع كما يف نو األيفية:

،،َحابِيْ  -131 ،،ا الَّ،،ِذي أْرَس،،َلُه الصَّ  أمَّ

 

،،،،َواِب   ل،،،،ى الصَّ َْ  َفُحكُم،،،،ُه الَوْص،،،،ُل 

ذا ايصيحابي ايواديلة بيين هبيا د ينا جه   ع فال ي ير  ينيصحابة إنما يروون عن صحابة آخرألن ا ؟لماذا 

ين  عسيوةع لو بيين ابين عميرابن عباسع لو بين لبي  ريرةع لو ببين ايد ألن ايصيحابة ك هيم عيدوا بإجمياع م 

 .ي تد ب  من ايمس مين

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال ا عن رجللر :السُّ  ؟جو إعادة: وردموا مدقل  

ثون يف االصيلالح إن قوا اير   : ذا كما دبق ق دا لَجَواب:ا او  يف اإلدداد عن رجلع اخت ف ايمحيدِّ

 :عد ع إذا وجد  يف اإلدداد عن رجلايذ  ي  ب ر 

ا.سمب م  ع وب  هم قاا  ذا ي  ردال  سمب م   ذا ي   :فبعضهم قال   دقل  

إدداده في  راو  مبهمع لو تقوا فيي   وايصحي  لن  متصلع وإنما تصف  باصلالح آخرع و و لن تقوا إن

ياع وييي  رجل يم يسم و دا عن عن ايمبهم  و ايراو  ايذ  يم يسمبأل عمبهم ع فايصحي  لن  يي  مدقل  

 مردال؛ ألن  يم يحدث يف اإلدداد دقطع يم يوجد يف اإلدداد دقطع إنما ذ كر ايراو .

م هبميا كميا يقيوا ايفقهياء واألصيوييونع واالنقلاع واإلرداا مت  قانع لو مرتبليانع لو مديا  ايحكي

يا قائميا يف  مدا  ايحكم هبما  و ايسقطع و دا عن رجيل ييي  ديقطع ديقط رجيل؟ ميا ديقطع ميا زاا واقف 

 اإلدداد.

َؤال  ؟نيْ َح يْ حِ الصَّ ب ض األدانيد ايتي يوجد فيها مبهمونع وتوجد يف  :السُّ

، ؤالء ايمبهميون يف  الَجَواب: يا يف لو يف رير نيْ َح يْ حِ الصَّ ، مياع وخصوص  ع ا يتم اي  مياء نيْ َح يْ حِ الصَّ

وبيدوهع وربما تجد ايبيان يف ايصحي  نفس ع إذا قيل عن رجيل يف ايصيحي  نفسي  تجيد ايبييان يف نفي  هبم 

ين د  ايصحي ع لن يقوا     بي د ا م  ا عن  شام عن رجل من قريشع تجد  ذا ايحديت نفس  يف ايصحي  نفس  م 

  ذا ايراو .

َؤال لو يكيون ع ايز ر  إييب آخيرهقوا عن  شام عن رجل من قريش عن رجل من ايموايي عن ي :السُّ

 يف باب ايمتاب ا  وايشوا د.

َؤال كيف ايتوثيق بين ايمحتجين بايمردل ورير ايمحتجين ب ع ما لن ايمحتجيين بي  كيذي   يم  :السُّ

 ؟ؒ من لئمة ايحديت كاإلمام ماي  

 : رة بايحجةاي رة يي  بوقوع اييال ع اي الَجَواب:

 ول،،،يس ك،،،ل خ،،،َلف ج،،،اء ُمعتب،،،ًرا

 

 ظ،،،ر ب م،،،ن النَّ ل،،،ه َح،،، إَل خ،،،َلفب  

 ل  من ايحجة.  



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

272 

ثونع وميدهم ع ثم تأخذ بحجة ايقوا األقوىع فايالن  ت ر  حجة كل قو :ففائدة  ذا اييال   محيدِّ

يل لن ايحيديت  ونلئمة فقهياء يقويي د  ر   يو  جهيل بحياا ايسياقطع و يذامرديل ايتياب ي ييي  بحجية ي ايم 

ولما احتجاج اإلمام ماي  ونحوه ف هم حجتهمع وذكرنا ب  ها فيما م ب ويكن  يذه ايحجي  ع ايصحي 

 ال تقوى لن تكون رادة يهذه ايحجة ايوجيهةع ايتي فيها احتيا  ي سدة.

لنييا ايييذ  لزعميي ع يكيين يزعميي  رييير  لن ايمراديييل  ييي مظديية ايو يياء  وبييايدظر وبييايتتباع ويسييت   

ع بيال  ايمسددا  ايم روفية ايرجيااع اييذين يروهنيا اي قيا ع ايتيي يرويهيا اي قيا  واالختال  وايت اد

ونحو ياع فإنيي  ق ميا تجييد فيهيا ميين األحاديييت ايمشيك ةع لمييا ايمرادييل فهييي مظدية اإلشييكاال  ومظديية 

 االختال .

َؤال ا  ل يقو   :السُّ ل؟إذا كان ايمسدد ض يف  د  ر   ايم 

 دبق لن  يقو  ايمردل. الَجَواب:

 قاا: بحيت يكون ايميرج واحد. :َؤالالسُّ 

إذا كيان ي ديي لن راو  ايحيديت ايمسيدد  ؟ميا فهميت م ديب ايمييرج واحيدع كييف يكيون الَجَواب:

ييلمشيايي   ييم نفسيهم رواة ايحييديت  د  ر  نيي  ال يتقيوى الحتميياا لن يكييون إ :قييااع فيإن  دييا يمكين لن ي  ايم 

ا.  ميرجهما واحد 

،،َؤال   لن يكييون يف حكييم يحييديت اي يي يف؟ لم ي شييرت  فييي  ايمقييوِّ  ييل قييوا ايتيياب ي يقييو  ا :السُّ

 ايمرفوع؟

لكيانوا  قوا ايتاب ي ال يقو  ايحديتع وإنما  ذا ايذ  مر  م دا قوا لك ر ل يل اي  يمع ديواء   الَجَواب:

ع ي ديي لن يكون ذي  قيوا رييره مين األئمية ع وال ي زمؒ من ايتاب ين لو رير مع عدد اإلمام ايشاف ي 

ثون لوايحديت  «دنَ ْس مُ ال»لر ب ما يقوونع لو ايشيء ايم تر عدد م يف ايتقوية ايحديت  ايمحدِّ د  ر   .ايم 

لما قوا ايصحابي فيحتاج إيي  يف ايمسائل ايفقهية كدييل مستقلع ويي  ع يب لني  مقيو ي حيدثع إال  

ل يل اي  يم فإني  ال  لميا قيوا لك يرع رتمذ  تبا اإلميام ايشياف ي يف  يذاعدد اإلمام ايرتمذ ع وي ل اإلمام اي

 يقو  ايحديت.

َؤال   ل كتاب ايرداية ي شاف ي ملبوع؟ :السُّ
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ديدةع موجيود متيداوا يف قبيل حيوايي خمسية عشير ن م ملبوعع طب   ايشيخ لحميد ايشيام  الَجَواب:

 ايمكتبا .

َؤال ل؟ :السُّ د  ر   ما  ي األم  ة يف شرو  ايحديت ايم 

ا ذكرنا بايم اا.لنا وعدتكم بايم اا ويم لعل   الَجَواب:  يكمع فجزاه اهلل خير 

 ♀ع لن رديوا اهلل ؒ م اا مر م دا يف اييدرس ايماضيي وه حيد  دي يد بين ايم يِّيب 

 هنب عن بيا اي حم بايحيوان.

ا حدي   مردل.♀فهذا ايحديت يروي  د يد بن ايم  يِّب و و تاب ي يم يدرك ايدبي   ؛ فنذ 

ام ايشياف يع اي واضيد ايتيي ذكر يا اإلميام ايشياف ي يكن وق ت ي  كيل ايمقوييا  ايتيي ذكر يا اإلمي 

 ايسابقة و ي:

ا ا مسدد  ع ولن يوجد من كالم ايصح علن يروى من وج  آخر   عابة ما يقويي ولن يروى من وه آخر مردال 

جد  يف  ذا ايحديت بايشرو  اي الثةع و ي:ع ن تكون لك ر فتيا ل ل اي  م ع ي ول  كل  ذه ايمقويا  و 

   من كبار ايتاب ين.لن يكون مرد  

 ولن يكون إذا شارك ايحفاظ ايمأمونين يم ييايفهم. 

ولن يكون ممن ال يرو  إال عن ثقةع كل  ذه ايشرو  واي واضيد موجيودة يف  يذا ايحيديتع كييف  

 : د يد بن ايم  يِّب من كبار ايتاب ين.أوًَل  ذي ؟

 ال عن ثقة.ونحوهع وال يرو  إ ◙: مشايي  ايصحابةع م ل لبي  ريرة ثانًيا

 ايب.   ت   ؒ : إذا شارك  ريره من ايتاب ين ال ييايفون ع بل  و لج همع ومن لع مهم ثالًثا

ا ن حر  ع يب عهيد لبيي بكير ◙لما اي واضد فرو  عن ابن عباس  ع فجياء ◙ما لن جذور 

دياقع فقياا لبيو بكير     : ال يصي◙رجل ب داقع اي د اق األن ب من لوالد ايم زع فقاا لعلوين هبذه اي  

  ذا.

ع فهيو عاضيد ♀ع خيير صيحابة رديوا اهلل ◙ ذا من كالم لبيي بكير و يو صيحابي 

اع فقد لخرج  ايبيهقي يف  و  مرفوع  من طريق اإلميام ايشياف ي  «ايمدخل»يحديت د يد بن ايم  يِّبع بل ر 

ا »نفس ع عن مس م بن خايد عن ابن جري  عن ايقادم بن لبي بزة قاا:  قيد قدمت ايمديدةع فوجد  جذور 

زر ع ايجذور من اإلبلع فجزئت لرب ة لجزاء كل جزء   ل  يساو  ايم ز ايصينيرةع فيأرد   ئمدها ب د اق ج 
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اع فقاا يي رجل من ل ل ايمديدة: إن ردوا اهلل  هنيب لن يبياع حيي بمييتع  ♀لن لبتاع مدها جزء 

 ل.رد  و ذا حديت م  

ديية عيين ردييوا اهلل رجييل ميين ل ييل ايمدي ♀ة عيين ردييوا اهلل ا ايقادييم بيين لبييي بييز  د يي   

 ع  ذا حديت مردل.♀

ديدب عين ايدبيي عيورو  عن حيديت ايحسين  ذا ايحيديت مسيددع ع فهي♀ن ديمرة بين ج 

ك ير ا ييل اي  ييم لني  ال يجييوز بيييا اي حيم بييايحيوانع و ييو ميذ ب ايمييايكي وايشيياف ي ا لوع يب  ييذه ايفتييي

ل ية مين  عديده قانع فمين كيان مي ال  باع اي حيم بيايحيوب ين ع ب  ذا لن  ال يجوز لن ي  اوايحداب ةع وكبار ايت

 .دفا مقاب ها شيئ ا آخر رير اي حمأنع وإنما ي جذور ال يبي ها بم ز لو ب

ددب. ا  ذه اي واضد ك ها موجودةع موجود ايحديت ايمسددع و و حديت دمرة بن ج   فإذ 

 .◙وموجود قوا ايصحابي و و قوا لبي بكر  

 ي بزة عن رجل من ل ل ايمديدة.وموجود ايمردلع ايمردل و و قوا قادم بن لب 

 وموجود فتيا لك ر ل ل اي  م فإن لك ر ل ل اي  م ع ب  ذه ايفتيا. 

َؤال يسأيون عن ب ض ايلب ا  يف ب يض ايكتيبع و يذا ايمقيام ي ييق عين م يل ب ض اإلخوان  :السُّ

 .-ء اهللإن شا- ذاع وخاصة لن  يسأا عن ايكتب ايستة ك هاع طب اهتا ولحسن طب ةع  ذا ب د ايدرس 

َؤال  ل ايمراد موافقة ايمردل بفتوى كافة ل ل اي  م ع ماء األمصار كافةع ولهنم ع ماء ايقيرون  :السُّ

 ؟شرت ي  م ال ل عاألويب

ألن عبارة اإلميام ايشياف ي  عك ر ل ل اي  ملنحن ما ق دا كافة ل ل اي  م يا إخوانع نحن ق دا  الَجَواب:

رةع يييي  ايمقصييود ل  ك يي (عييوام ميين ل ييل اي  ييم: )يريييد بقوييي  قيياا عييوام ميين ل ييل اي  ييمع ل  ايك ييرةع

قيد ت ديي  )كافية)ألن ك مية  عونو م ن شرح كالم  ع يب  يذاع اإلجماعع يم ي ن اإلمام ايشاف ي اإلجماع

 اإلجماعع الع يي   ذا ايمقصودع ايمقصود األك ر.

ن ب د م بق يل من ل ل اي  م :ظا ر كالم  بايدسبة ي صيحابة نيو ع ييهمع  ألن  علن  ي دي ايتاب ين وم 

 فايلبقة ايتي ب د م طبقة ايتاب ينع ولتباع ايتاب ين  م ايذ  عدوا بكالم اإلمام ايشاف ي.

 .ونكتفي هبذا ايقدر
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  ُمْنَقاِلُع َوع  ُمْ َضُل

 َوَس،،مِّ بِ،،الُمنَْق ِِع: الَّ،،ِذي َس،،َقطْ  -132

 

،،،،،َحابيِّ بِ،،،،،ِه َراَو فَ    َق،،،،،طْ َقْب،،،،،َل الصَّ

 َوِقْي،،َل: َم،،ا َل،،ْم َيتَِّص،،ْل، َوَق،،اَل - 133 

 

،،،،،،،،ُه األْق،،،،،،،،َرُب َل اس،،،،،،،،تِعَماَل   بِأنَّ

،اِقُط ِمنْ،ُه اْثنَ،انِ  - 134   َوالُمْعَضُل: السَّ

 

دًا، َوِمنْ،،،،،،ُه ِقْس،،،،،،مب َث،،،،،،انِ  
ِْ  َفَص،،،،،،ا

يِّ َمَع،،ا - 135 
،،َحابِ  َح،،ْذُف النَّبِ،،يِّ َوالصَّ

 

َل،،،،،ى َم،،،،،ْن َتبَِع،،،،،  َْ  اَوَوْق،،،،،ُ  َمْتنِ،،،،،ِه 

  

 قهل ع شَّهرح وفَّقه عهلل:

ل يا يف  يذه األبييا  نيوعين مين لنيواع ع يوم ايحيديت لال و ميا  ؒ ذكر ايحيافظ اي راقيي  د ق  ايم 

 ل.      وايم  

ل ا فهو  :لما ايدوع األوا د ق  واض  مأخوذ من ايقلياع انقليا ايحبيل ل  تميزق وانقليا  عفهو م داهايم 

 ايشيء ل  فقد اتصاي .

: ف هذا ايمصل   إطالقا  عديدة باإلمكيان لن تقسيم إييب قسيمين كميا مير  َلحاَلص أما من حيُ  

ا يف ايمردلع فيمكن لن نج ل ايمدقلا ي  إطالقان:  م دا لي  

 إطالق عام وإطالق خاص.

ع و و ايذ  عر عد  ايحافظ اي راقي بقوي :أما اإلطَلث الخاص فهو  : ما دقط من لثداء ددده راو 

 الَّ،،ِذي َس،،َقطْ  َق ِعِ َوَس،،مِّ بِ،،الُمنْ  - 132

 

،،،،،َحابيِّ بِ،،،،،ِه َراَو َفَق،،،،،طْ    َقْب،،،،،َل الصَّ

 . ا ايمدقلا بايم دب ايياص:  و ما دقط من لثداء ددده راو   إذ 

 ألني  إذا كيان يف آخير ايسيدد عل  مين وديط اإلديدادع ييي  يف لحيد ايليرفين ؟ما معنى من أثناء سنده

لمشهور مر  م دا لال و و  ادم   ذكر ايصحابي من اإلددادع فإن  ي بحيت لن  يم ي   د  ر   .ايم 

 د.د  ع فيكون ايسقط يف آخر ايس  ♀:  و ما رواه ايتاب ي عن ايدبي الُمْرَسل

 دد.: فإن ايسقط يكون يف لثداء ايس  بالمعنى الخاصالُمنَْق ِع أما 

يي يكييون  و ييو إذا دييقط يف لوا ايسييدد :خيياص لال دد فميير م دييا ييي  اصييلالح  لمييا إذا دييقط يف لوا ايس 

ا.    ايحديت م    ق 
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ل ا فإذا  د ق  ل وعن ايم     ق ز عن يتمي  ايم  د  ر  يايم  د ييي  يف لحيد طرفيي ؛ ألني  إذا د  بأن  يكيون يف لثدياء ايس 

يف آخر ايسدد فمير  قع وإذا كان ايسقط    فإن ذي  ايدوع يسمب بايم   عكان يف طرف  األوا من جهة ايمصدف

 لن  يسمب بايمردل. م دا

د ديمدقلا  و ما دقط مد  راو  يف لثداء إذا ا  ع ويذي  قاا:ايس 

 َوَسمِّ بِ،الُمنَْق ِِع: الَّ،ِذي َس،َقطْ  - 132

 

،َحابيِّ بِ،ِه    ....................َقْبَل الصَّ

قبل ايصحابي احرتز عن ما يو دقط ايصحابيع ل  دقط ذكر ايصحابي مين اإلديدادع ييو ديقط ذكير  

 .ردال    كما مر م دا يكون م  ايصحابي من اإلددادع فإن

و يذا ريير  عقبيل ايتياب ي :ألن ب  هم عير بقويي  عقبل التابعي :و ذه اي بارة لجود من عبارة من قاا

يسقط ذكر ايتاب ي مين اإلديدادع فمي ال  ييو جاءنيا مايي  عين  عقط بايتاب ي نفس صواب؛ ألن  قد يكون ايس  

ييا  دييا ايسييقط قبييل ايصييحابي ويسييمب مدقل ¶ابيين عميير  ييا؛ ألن مايك  يي ؒ    درك ابيين عميير يييم ي 

¶. 

ا  ذا  و ايت ريف األوا و و ت ريف ايمدقلا  ايم دب ايياصع وديأتيدا م اي  إن شاء اهلل. إذ 

ل  ) ايت ريف اي اين يقوا: م  ي ت ص  ا ي  : م  ي ل 
ق   (و 

ا ايمدقلا بايم دب اي ام  يو كيل حيديت ييم يتصيل إديدادهع ميا م ديب ييم يتصيل؟ نيواع ل  جمييا ل إذ 

وايم  يل  عق مدقلا وايمرديل مدقليال يف ت ريف ايمدقلاع فايم    االنقلاعع جميا لنواع اإلرداا تدخ  

ا مدقلياع فهيذا يشيمل  ل يا كما ديأتيدا مدقلا وايمدي  لي   د ق   ديا بيايم دب اي يام يشيمل جمييا لنيواع ايم 

 االنقلاع.

ُه األْقَرُب َل استِعَماَل)  (َوَقاَل: ... بِأنَّ

ل يا إن  قياا: ؒ ي  دا قوا ابن ايصالح  و ي د د ق  يل م يل ايم  د  ر  يكيل ميا ييم  وكال ميا شيامل  ايم 

يتصل إدداده وقاا: و ذا ايمذ ب لقرب صار إيي  طوائف من ايفقهاء ورير م و و ايذ  ذكره اييلييب 

االديييت ماا ميييا رواه ايتييياب ي عييين ايدبيييي  إال لن لك ييير ميييا يوصيييف باإلردييياا مييين حييييت   «كفايتييي »يف 

 ولك ر ما يوصف باالنقلاع ما رواه من دون ايتاب ي عن ايصحابة. ع♀
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ا قوي   ل يا لن األقيرب يف كيالم ك يير مين ل يل اي  يم اديت ماا ؛ ل  (َل اس،تعماَل)إذ  د ق  بم ديب لني  ايم 

  يف االديت ماا ييي  يكد ي عوإن كان  و األقرب عديد ك ييرين علن  ذا (َل استعماَل)يشمل جميا األنواعع 

ل ل بدوع وايمدقلا بدوع آخرع لو ييصون د  ر  إهنم يف االدت ماا ييصون ايم  كذي ع ف د  ر  بب ض لنواع ايم 

ل ا وييصون  عاالنقلاع د ق  ل ا لن د     م   آخر؛ ألن  مر   بدوع  ايم  د  ر  عديد ايمحيدثين لني  روايية  فيما  و شيائا  ايم 

 .♀ايتاب ي عن ايدبي 

ا مر   ا يف االديت ماا لك ير ميا  ع يو ميا ديقط مين لثدياء ديدده دقلالن ايم :دا قبل ق يل   م   واآلن لي   فيإذ 

َل ) يل قون ايمدقلا ع ب ما كان ايسيقط فيي  يف لثدياء اإلديداد وييي  يف لحيد ايليرفينع فهيذا م ديب قويي :

 بيت ع ن يم؛ يكين ايصيواب ميا  يو م  اس،تعماًَل يف ب ض ايدسخ وب يض ايلب يا  بأني  األقيرب ع (استِعَماَل

 ل.قرلناه قبل ق يو

 من لثداء ايس  مثال المنق ع
ايحديت ايذ  لخرجي   ددع م اي :ع نأخذ م اال  ي مدقلا بم دب ايسقو  راو 

كيان إذا خيرج مين بيتي   ♀لن ايدبيي  ▲اإلمام لحمد ولصحاب ايسدن؛ حديت لم دي مة 

، »قاا:  ، اللَّهمَّ إين أْوُذ بك أْن َأِض،لَّ أو ُأَض،لَّ
ِ
لُت ْلي اهَّلل ، تَوكَّ

ِ
، أو أْظِل،َم أو أْظَل،َم، بسِم اهَّلل أو َأِزلَّ أْو ُأَزلَّ

 .«أو أْجهَل أو ُيجَهَل ْليَّ 

عامر ايش بي ايتاب ي ايمشهورع وايشي بي وإن كيان تاب ي يا  ▲ ذا ايحديت يروي  عن لم د مة  

ا بيد  وبين لم د مة وادلة ييم تيذكر يف  عيم يسما من لم د مة ؒ إال لن  كما نو ع ي بن ايمديدة  فإذ 

ا دقط راو  بين ايش بي وبين لم د مة  د دعايس   ا. ع▲فإذ   ف ذي   ذا اإلدداد يسمب مدقل  

ع ي بن ايميديدي يقيوا: ييم لديما عين ايشي بي مين زييد وييم ي يق  لبيا دي يد  ايييدر  وال لم دي مة 

╚. 

 يذا ك ي  فما مر م دا يف ايم  ق ومر م دا يف ايمردل وديأتيدا يف ايم  ل من لم  ة  :أما باملعنى العاام 

 يشم   وصف االنقلاع.

ا  ييذا مييا يت  ييق بييايمدقلاع وتالحظييون يييا إخييوان لن بييين ايم   يير  وايم   ال ييق  د  إذ  ل تييداخل كبييير؛ ألن د 

ل بايم دب اي ام وايمدقلا بايم دب اي ام كال ما بم دب واحيدع وييذي  كيال اي بيارتين تأتييان ع يب د  ر  ايم  

ردييل ع ييب  ييذا إدييداد م   :قلييا وآخيير يقييواد  م    ييذا إدييداد   : ع تجييد واحييد ميين األئميية يقييوادييبيل ايييرتاد  
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ييل يصييف ايحييديت  ؒ ايحييديت نفسيي ع وميير م دييا يف ايييدرس ايماضييي لن اإلمييام ايشيياف ي  د  ر  ايم 

 كما يف كتاب ايرداية. بايحديت ايمدقلا

ا ما يرتادفانع ويكن األقرب يفع األك ر يف االدت ماا لهنم ي   ا  ذا االدمان ك ير  يل بين قون فرِّ فإذ  د  ر  ايم 

 وايمدقلا بايم دب ايذ  مر م دا قبل ق يل.

 .ننتقل إلى نو  جديد وهو المعضل

وادتن ق م داهع لع يل  : م داه في  شيء  من اينمو  فأع ل ايشيء بم دب لشكل  المعضل يف اللغ 

ع فهيذا لو ادتن ق لو اشتدع لع ل ايداء بم دب اشتدع لع ل ايم ديب ل  صيار مشيكال   األمر بم دب لشكل  

 من حيت اي نة اي ربيةع لع ل األمر ل  اشتد وادتن ق. 

يف  إن لع يل   :ألهنيم قيايوا عواخت ف ايمحدثون يف إثبا  اديت ماا  يذا ايمصيل   مين حييت اي نية

ا فيقااإنما يك    عاي نة اي ربية  . لع ل األمرع فتفرقون بين ايالزم وايمت دِّ  :ر مجيء  ذا ايف ل الزم 

لن  :   يو اييذ  يت يدى إييب ايمف يوا بي ع فيايك ير يف اي نيةوايمت دِّ  ع   يكتفي بفاع    و ايذ   :الَلزا

ألن اديم ايمف يوا إنميا ييأيت  عال يأيت مدي  اديم مف يوا لن ايف ل لع ل   :لع ل األمرع ي زم من  ذا :قااي  

 ت دي ا.من ايف ل ايذ  يكون م  

يااي نيويين لن لع يل ييأيت  ثين وب يض  حيدِّ يكن لثبت ب ض ايم   ت يدي اع وجياء يف ايشي ر وييأيت م   عالزم 

 مجيء لع ل مت دي ا ومن ذي  قوا ايشاعر:

 واح،،،،،،،،داب أْض،،،،،،،،َلُكم أمُره،،،،،،،،ا

 

 فكي،،،،،  ل،،،،،و ُدرت ْل،،،،،ى أرب،،،،،ع 

ي: ايكا   دا مف وا بي ع فم ديب ذيي  لن لع يل يمكين لن تيأيت م  أْضلكم   ة لو  يذا ايف يل ييأيت ت دي 

 . ذا من ناحية لصل االشتقاق يصب  م  ل.مت دي اع فإذا جاء مت دي ا فادم ايمف وا مد  

 ؟أيًضا استهكلوا ناحي  أخرى وهي كي  يوص  الحدي  بأنه معَضل بالفتل

د ا :ألن  قبل ق يل   ذا كيف يكون  و م  يل  وادتن قع وايحديت ايم  لادتد  إن لع ل م دا ا ق   

ا ايصيواب لن ال  و و ايذ  وقا مد  االديتنالقع ل   يو اييذ  اشيتد واديتن ق وجي  روايتي ع فيقوييون؛ إذ 

ل بم دب لن  اشتد وادتن ق لمره :م  ل وإنما يقاا :قااي    ؟حديت م   
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يل وايحيديت لن راويي  اييذ  لديقط مدي  ج  ي  م   :فأجاب أهل العلم ْن ذلك ع فيايراو  م      يال 

ع فبهذا ايم دب يستقيم لن اير      م   ع ايحيديت م  او  ايذ  لدقط من إدداده ب ض ايرواة ج ل  ذا ال    يال 

ل  و ايفاعلع وايحديت  و ايمف وا فصار م  ال  فاير   ا  ذا من حيت اي نة. عاو  م     إذ 

ندخل يف القضية األخر  وهي املعضل من حي  االصطال 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

اِقُط ِمنُْه اْثنَ،انِ  - 134  َوالُمْعَضُل: السَّ

 

داً   ِْ  ..............................َفَصا

 يقوا: ايحديت ايم  ل  و ايحديت ايذ  دقط مد  راويان فأك ر. 

يا و يو ع يب ايتيواييع لن يكيون  يذا ايسيقط يف ايموضيا نفسي  ع يب  ا مهم  بقي ع يي  لني  ييم يقيل لمير 

ا ايم  ل  و ايحديت ايذ  يسقط مد  راويان فأك ر ع ب ايتوايي يف ايموضا نفس . عايتوايي  فإذ 

 يت نأخذ م اال  يذي :قبل لن نكمل شلر ايب

َْ »حديت مشهور ع ب األيسدة و و حديت  َْ يَ تْ ى الفُ لَ أجرؤكم   .«ارى النَّ لَ ا أجرؤكم 

لو ديدد  عين عبييد اهلل بين لبيي ج فيرع قياا: قياا  «مسيدده»يف  ؒ  ذا ايحديت لخرج  اييدارمي 

َْ »: ♀ردوا اهلل  َْ يَ تْ ى الفُ لَ أجرؤكم   .«ارى النَّ لَ ا أجرؤكم 

رد بإخراج  ايدارمي عن جميا ايمصدفينع يم ييرجي  إال  يوع ولخرجي  مين طرييق  ذا ايحديت انف 

عبيد اهلل بن لبي ج فر و و ثقةع و و عبيد اهلل بن لبي ج فر ايمصر ع من صينار ايتياب ينع يقيوا ايحيافظ 

ا اب ين وييم ي بيت لني  يقيي لحيمن كان يف عصر ايت ي بن حجر  و من ايلبقة اييامسةع ايلبقة اييامسة ل ا د 

 ألن ت ريف ايلبقة اييامسة مرتبط بتلبيق م دب م  ل ع ب  ذا ايحديت. عمن ايصحابةع انتبهوا م ي

ا مين ايصيحابة ♀بيد اهلل بن لبي ج فر يرو  عن ردوا اهلل ع   ا ييرو   عو و يم ي ق لحد  إذ 

ا  عاب ينعن واحد من ايتاب ينع ع ب لقل تقدير لن  ييرو   يذا ايحيديت عين واحيد  مين ايتي  ذا ايحديت إذ 

ع إذا  راوييان ييم ع ب لقل تقدير لن  لخذه عن صيحابي دقط ايتابا ايذ  حدث  هبذا ايحديتع ايتاب ي لخذه

ي   م   ف ذي   ذا حديت   عويف موضا واحد وع ب ايتوايييذكرا يف اإلددادع  ل؛ ألني  ديقط مدي  ع يب لقيل   

 تقدير ايتاب ي وايصحابي.

يير  لن حدي يي  م   :ي ج فيير ميين صيينار ايتيياب ينع فم دييب ذييي بيييد اهلل بيين لبييإن ع   :ق،،د يق،،ول قائ،،ل ال  لد 

 .م  ل
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 دييا لن ايتيياب ي إذا روى عيين ردييوا اهلل ايلبقيية اييامسيية ب  ييهم يصييفها بصيينار ايتيياب ينع وميير م  

نقييوا ال مييانا لن يجتمييا ايوصييفان يف إدييدادع فايحييديت ع   ييال  ردييال  ال م  م  يكييون حدي يي   ♀

 م  ل ومردل.

ا مين ايصيحابةألن  من ر ؛رسلمُ  اع وإن كان لن  يم ي بت لن  يقي لحيد  يكين  عواية تاب ي وإن كان صنير 

ع ع ب احتماا ما دام لن  يف عصر ايتاب ي يحتمل لني  يقيي وييم ي   دقيلع فبهيذا االعتبيار يكيون حدي ي  مرديال 

ا مين ايصيحابة صيحابي ألني  ديقط مدي  اثديان اي عفيإن ايحيديت م  يل عوباعتبار آخر؛ ألن  يم ييدرك لحيد 

 وايتاب ي.

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

يِّ َمَع،ا - 135
،َحابِ  َحْذُف النَّبِ،يِّ َوالصَّ

 

َل،،،،،ى َم،،،،،ْن َتبَِع،،،،،ا  َْ  َوَوْق،،،،،ُ  َمْتنِ،،،،،ِه 

  : ذه ايق ية تت  ق بم اا ذكروه 

َْ امَ يَ القِ  للرجل يواَ  قاُل يُ »قاا:  ؒ  ذا حديت رواه ايش بي     «.ذاذا وكَ ت كَ لْ مِ   

ومن ايلريف اجتمياع م يايين  ▲كما مر م دا قبل ق يل يف حديت لم د مة من ايتاب ين  الهعبي

 واحد. ي  يف وقت  

 قياا  ي  »: ♀قاا: قاا رديوا اهلل  ◙عن ايش بي عن لن   و ذا ايحديت نفس  مرو   

مين  ◙من اإلدداد وذكر ايصحابي و و لني   ♀ع فحذ  ذكر ايدبي «ةام  ي  ايق   ي رجل يوم  

 يصالح وتب    دا ايحافظ اي راقي: ف ذي  يقوا ابن ا عاإلدداد

 وميييييين ايم  ييييييل قسييييييم  ثييييييان  

 

 

يييييا   حيييييذ   ايدبيييييي وايصيييييحابي م  

يا ذكير  ♀قوي  قوا قاا ايدبي  ؒ ل   ذا ايحديت حذ  ايش بي   كذاع ثم حذ  لي  

ع ل  ب  يهم قياا: ؒ ع ب من تبا و و ايشي بي  :ووقف متد  قاا يقاا ◙ايصحابي و و لن  

او  عن ايش بي  و ايذ  وقيف ايميتن و يو األعميشع األعميش عين لن اير  ووقف متد  ع ب من تبا: ل  

ع ◙وايصيحي  لن ايحيديت مرفيوعع مسيدد عين لني   عايش بي وقف متد  ع ب ايش بي و و ايتاب ي

 .♀ايش بي عن لن  عن ردوا اهلل 
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ر ييوم قياا بيايرل  مين لخبياوذكير حيدي  ا ال ي   عايشي بي تياب ي :وب  هم نازع يف  ذا ايم ياا لن يقيوا

ا م ل  ذا ال ي   عايقيامة ل؛ ألن ايشي بي تياب ي وحيدث بيأمر ريبيي ال د  ر  لع وإنما يقاا في  م        قاا في  م  فإذ 

لي ر  بايرل  فيحمل حدي   ع ب لن   د  ر   .م 

يل و يي لن ب  يهم يل يق  :بقي قضي  مهم  ع يب األحادييت ايتيي ييم يقيا فيهيا ديددع ف ديدنا ايم     

واحدع وكل  ذه االصلالحا  كما تيرون يهيا إطالقيا  عدييدةع كيذي   ي  إطالق  ل وي      إطالقان ي م  

ل  ع لن يسبق راويان مين اإلديداد فيأك ر ع يب ايتيوايي ي  إطالق آخر رير اإلطالق ايذ  م ب و و:ايم     

ل ل  نقل عد  ايحاكم لن  ؒ ع ي بن ايمديدي عد   ذا ايقوا: ومن لوائل من نقل   و ما ديقط ايم     

 راويان فأك ر ع ب ايتوايي ونحو ذي .مد  

 ع ب األحاديت ايتي يم يسقط مدها شيء من اإلددادع نأخذ يذي  لم  ة: يكن قد يل ق ايم  ل

: قد وجد  ايت بير بايم  ل يف كالم جماعة من لئمة ايحديت فيميا ؒ بن حجر ايقوا ايحافظ 

 يم يسقط مد  شيء ايبتة.

ع قياا حيدثدا يهي ية ينايذ  يا  حدثدا لبو صياي  ايحيرا ي يففمن ذي  ما قاا محمد بن يحيب ايذ   

ك،،ان رس،،ول اهَّلل »قايييت:  ▲عيين يزيييد بيين لبييي حبيييب عيين ابيين شييهابع عيين عييروةع عيين عائشيية 

 .«يعتك  فيمر بالمريض يف البيت فيسلم ْليه وَل يق  ♀

يييي  فييي  ي دبييي  ▲ال وجيي  ييي ع إنمييا  ييو ف ييل عائشيية   ييذا حييديت م  ييل :قيياا ايييذ  ي

 وايو م فيما نرى من ابن يهي ة. عذكر ♀

بين لبيي حبييب عين يزييد  عين ابين يهي ية عين ينسددع ايحيرال  اآلن  ذا ايحديت كما قرلت  ع يكم م  

ع وميا ذيي  يقيوا محميد بين يحييب ♀عين رديوا اهلل  ▲ايذ  ي عن عروة عن عائشة 

ا ايحديت ايصيحي  فيي  ن لن  ذن  ذا حديت م  لع وبي  إ :ايذ  ي لحد لئمة ايحديت ولئمة اي  ل يقوا

ا إييب ايدبيي  ▲لن  من ف ل عائشة  ع فميا م ديب م  يل يف كيالم اييذ  ي ♀ويي  مرفوع 

و ديا و يم ايصيواب قياا  «عميل ايييوم واي ي ية»نأخذ م اال  آخير يقيوا: ومين ذيي  قياا ايدسيائي يف   ذا؟

مكي بن إبيرا يم  ثدااا حد  ايدسائي يف مسدد ماي  بن لن ع مسدد اإلمام ماي  قاا: حدثدا يزيد بن ددان: ق

تعت،ان كانت،ا ْل،ى ْه،د رس،ول اهَّلل مُ »عن ماي  عن نافا عن ابن عمر عن عمير رضيي اهلل ت يايب عدي  قياا: 

 .«الحدي  ♀
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 عال لع م من رواه رير مكيي و يو ال بيأس بي    لم   لن  قاا  ذا حديت   : ذا ايحديت يقوا ايدسائي 

ا قرلناه ي  عن ماي  عن نيافا عين ابين عمير عين عمير فيأين وال لدر  من لين لتب ب ع ما لن ايحديت كم

 االنقلاع؟

فيإذا تقيرر »دا يف األخير قويي : بإمكانكم تراج وهنا؛ يكن يهم   علم  ة عديدة «ايدكت»وذكر ايحافظ يف 

ف ب،ه اب،ن الُمْعَض،ل أو يك،ون  ،بمعني،ينالُمْعَض،ل  لق،ون يُ »ل  ايمحيدثين  « ذا فإما لن يكونيوا ال،ذي ْ،رَّ

وه،ذا ال،ذي نقلن،اه م،ن ك،َلا ه،ؤَلء األئم،  بكس،ر الض،اد  -بف،تل الض،اد-ح وهو المتعل  باإلس،ناد الصَل

 .«ويعنون به المستغل  الهديد

 :إًذا ْندنا المعضل بمعنيين

ما دقط من ددده راويان فأك رع ايم  ل يا إخوان دواء يف بدايية ايسيدد لو يف وديل  لو يف  :الُمْعَضل

 د ايساقط.آخره ك   م  ل بسقط ت د

يالمعنى الثاين ة خفيية شيديدة لو فيي  نكيارة شيديدةع فيإهنم : ايمستن ق ايشديدع ايحديت اييذ  فيي  ع  

ل. حديت   :يسمون  بايم  لع وي  لن تكسر وتقوا  م   

ا إما لن يكون ايم  ل ي  نوعان:  إذ 

 ما دقط من ددده راويان فأك ر.: النو  األول

ا شيي :الن،،و  الث،،اين ا وكييال ايدييوعين ب ييبط  واحييد ايم  ييل لو نقييوا لن ايدييوعين مييا كييان مسييتن ق  ديد 

 ميت فان:

ل بايفت .األول  : ايذ  في  دقط م   

ل بايكسر.والثاين  : ايمستن ق ايشديد م   

ا حديت عمر  ايذ  مر ايمقصود اإلدداد نفس ع  ذا إدداد ماي  عن نافا عن ابين عميرع  ◙طب  

ت ع عن لبي ن رة قاا كدت عدد جابر بن عبد اهلل فأتياه عياتم فقياا لما بإدداد آخر عن حديت جابر فإن  ثاب

ع ثيم هنانيا ♀لبو اي باس وابن ايزبير واخت فا يف ايمت تين فقياا جيابر: ف  دا ميا ميا رديوا اهلل 

 .ؒ عدهما عمر ويم ن د يهماع  ذا ميرج يف صحي  اإلمام مس م 

 واهلل َتَعالى َأْعَلم
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َلى َنبْ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  يِّنَا ُمَحمَّ
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َؤال لشكل ع ي وصف حديت عبييد اهلل بين لبيي ج فير لني  م  يل ميا لن ديقو  ايصيحابي ال  :السُّ

 ي ر؟

ير  لن  ذا ايحيديت يمكين لن يوصيف لني  م   :ي ل ايسائل دأا  ذا قبل لن نشرح قويهم الَجَواب:  لد 

 :باختصار   ل؛ يكن ن يدولن  م  

إال عين ايتياب ين روى  كر يف ترجمتي  لني  ييم ييروبل ذ   ععبيد اهلل بن لبي ج فر من صنار ايتاب ين :ق دا

عن نافا مويب ابن عمير وعين لبيي دي مة بين ورمز وعن علاء بن لبي رباح عن األعرج عبد ايرحمن بن    

ا   عإميا لن يكيون تاب ي يا ايذ  لخره هبذاعبد ايرحمن ونحو م من ايتاب ينع يي  ي  رواية عن ايصحابة؛ فإذ 

ا دييقط ميين اإلدييداد  عفهييذا لشييد الع يياي  عوإمييا لن يكييون ميين تبييا األتبيياعع وإذا كييان ميين تبييا األتبيياع فييإذ 

ا  ديا ديقط يف  عألن  يم يسما إال من ايتاب ين ودقط ذكر ايصحابي اييذ  لخير ذيي  ايتياب ي عايتاب ي فيإذ 

 .اثدين يف موضا واحد فايحديت م  ل

،،َؤال ييل يف تقوييية ايحييديت  ؒ  ييل ايشييرو  ايتييي ذكر ييا ايشيياف ي  :السُّ د  ر  خاصيية بايتيياب ي ايم 

 ايكبير؟

 :ها بايتاب ي ايكبيرع لن  يشرت  ثالثة شرو مر م دا لن اإلمام ايشاف ي ييص   الَجَواب:

ا ب ين تك ير اإلحايية دون كبار ايتيامن ذكر لن صنار ايتاب ين لو كأن   عمدها لن يكون ايراو  تاب ي ا كبير 

 يف لخبار م ل  تك ر ايودائط.

َؤال ل اشرتا  ايتتابا يف حد  :السُّ  بن حجر؟اباشرتاط  ايحافظ انفرد  ل ايم     

ر  لن لوا من ل :الع يي  كذي ع ق ت يكم قبل ق يل الَجَواب:
عد  وصف ايم  ل وحاوا لن ي رفي   ث 

 دا كالمهم ع ب اشرتا  ايتتابا.يايصالح وك هم  عبد اهللع ثم ابن لبوايحاكم ع ي بن ايمديديع ثم 

َؤال مكن لن نجما ايشرو  ايتي ذكر يا ايرتميذ  يف ايحسين ميا كيالم اإلميام ايشياف ي يف  ل ي   :السُّ

ل  د  ر   ما كالم ايحافظ يف ايدز ة يف ايتقوية يف عبارة موجزة؟ايم 
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بين حجير اوميا ذكيره ايحيافظ  عوكيذي  كيالم ايرتميذ  عايشياف ياإلميام كيالم  ؛ع يب كيل   الَجَواب:

  حديت ايمردل وبقية األنواع مير  ايتداخلع ودبق م دا لن من األنواع ايتي تتقوى متداخلع ال ش  لن  م  

 ايدروس ايماضية فال نليل ايكالم ع يها.يف 

َؤال  ما حكم عد دا  ايمديِّسين؟ :السُّ

 يف ايدرس ايقادم إن شاء اهلل ت ايب نتلرق ي . الَجَواب:

من ادت جل ايشيء قبيل  :كذي  نيشب لن نقوا عإذا كان  داك فرق بين ايتديي  واإلرداا :َؤالالسُّ 

ألن  ذا ايدرس ديأتيدا مبحت اي د دة ومبحت ايتديي   ذان مين اييدروس اآلتيية  علوان  عوقب بحرمان 

 إن شاء اهلل.

َؤال   ل يشرت  اي داية واإلدالم يف رواية ايمتواتر؟ :السُّ

 ييذا اآلن يييي  مبح  ييا ميين مباحييت ايحييديتع  ييذا مبحييت ميين مباحييت اي صيير   ييب كييل  ع الَج،،َواب:

 دقل يف ودائل اإلعالمع  ذه مسأية إعالميية ييسيت  و و يقصد من ناحية األخبارع األخبار ايتي ت   عايحديت

 يحتياج إييب تحير فدب  إيب لن ودائل اإلعالم تتابا ع ب نقيل كيذبع فيتدبي  ايسيائل ييذي ع يكن ن   عمسأية

 .۵وتبين كما لمر اهلل 

َؤال دبق لن ذكرتم ل م ايكتب ايتيي يسيتفيد مدهيا طاييب اي  يم يف  يذا ايفين لرجيوا ذكر يا ميرة  :السُّ

 لخرى؟

وايكفايية البين  علو م رفية ع يوم ايحيديت ي حياكم عع يوم ايحيديت :ذكرنا دب ة كتب ق دا الَجَواب:

م ايحديت ي حاكم وايكفاية ي يلييب وايجياما وايجاما ي ع  ذه ثالثة كتب متقدمة م رفة ع و عاييليب

ع ثيم ثالثية كتيب ب يد ا «ع وم ايحيديت البين ايصيالح»يف ايودط كتاب ع بأخالق ايراو  وآداب ايساما

 بن رجب.ابن حجر وشرح اي  ل ي حافظ اي حافظ  «ايدكت»و «ايفت  ايمبين ي حافظ ايسياو »و ي 

 يذا ايكتياب لو ييدرس شييء ديابق يي ع فهيذه  يكن  ذه ايكتب ايسيب ة ب يد لن ييدرس ايلاييب م يل

ف  ي  هبذه ايكتب ايسيب ة اآلنيف ذكر ياع فإهنيا تنديي  عايكتب يمن لراد لن يتيصو ويت مق يف  ذا اي  م

 عن رير ا وال يندي عدها رير ا.

َؤال  كيف يل ق ع ب عبيد اهلل بن لبي ج فر لن  تاب ي ولن  يم ي ق ايصحابة؟ :السُّ
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ايلبقية  ع ديا لني  تياب يع ق ديا لني  كيان يف عصير ايتياب ين فيحتميل لال يكيون تاب ي ياميا قنحين  الَجَواب:

ا مين ايصيحابةع فهيو باعتبيار ايمرح ية ايتيي كيان  عاييامسة من لدرك عصر ايتاب ين ويم ي بت لن  يقي لحيد 

ا من ايصحابة يي  بتاب يع ويي  كل شيء لبيض لو لدود. ن  يم ي قفيها تاب ي وباعتبار ل  لحد 

َؤال  ما م دب قوا اإلمام مس م يف مقدمت  ويف لصل قويدا؟ :السُّ

: ل  لن  ذا األصل من األصوا ايم روفة عدد ل يل اي  يمع  يذا م ديب يف لصيل أصل قولنا الَجَواب:

قويداع ل  لن  يذا ايقيوا مين األصيوا ايم روفية عديد ل يل اي  يم ايميذكورة وايتيي يكياد يتفيق ع يهيا بيين 

يي  بحجةع اإلمام ب د اإلمام ماي  وب د م ال  ك ير من األئمة ايذين كيانوا يقوييون  ايمحدثون لن ايمردل

ل ف ذي  كان ايشائا يف عصر اإلمام مس م لن  عباالحتجاج بايمردل د  ر   يي  بحجة.ايم 

َؤال ا يالعتبار؟ :السُّ ل بايكسر ع ب  ذا ايم دب  ل يتقوى ويكون صايح 
 إذا كان ايم   

ألندا ايتزمدا فيميا ديبق لن نيذكر ايمصيل   وت ريفي  وم ايي   عشكر ع ي  صاحب ي    ذا دؤاا الَجَواب:

و يو لن ايمدقليا وايم  يل كال ميا  عوإن كان ايحكم اإلجميايي واضي  عوحكم ع ونحن لرف دا ايحكم

ي فعمن لنواع 
يل اييذ   يو  اي     يل بيايفت ع ل  ايم    يل بايكسير  يل  يو م يل ايم    يكن يبقيب ايم   

ل ايذ  دقط مد  راويان فقط؟ ايمستن ق  ايشديد  ل  و م ل ايم   

يل اييذ   يو  ا من ايم    ل ايذ  دقط مد  راويان لقل ض ف  الع يي  كذي  ييت ف حكمهاع فايم   

مستن ق شديد بسبب شدة نكارت  لو بسبب شدة خفاء ع ت ؛ ألن وجود ايدكارة وايشذوذ يج يل ايحيديت 

اع ومر م دا قوا ايحافظ  ا جد   اي راقي:ض يف 

يِّ َمَع،ا - 135
،َحابِ  َحْذُف النَّبِ،يِّ َوالصَّ

 

َل،،،،،ى َم،،،،،ْن َتبَِع،،،،،ا  َْ  َوَوْق،،،،،ُ  َمْتنِ،،،،،ِه 

يل  يذا اييذ    فايحديت ايشاذ لو ايمدكرع فإن  يشتد ض ف  فال يقبل اإلجبيار واالعت ياد ومدي  ايم   

م  ية ايتيي ذكر يا ايحيافظ بين  و بايكسر فإن  يف اينايب ال يل ق إال ع ب ما كان في  شدة نكارةع و يذه األ

يل بايكسير رايبهيا شيديدة  يا عدييدة يهيذا ايم    حجر حوايي خمسة لم  ة ولنيا جم يت بدفسيي لم  ية لي  

 ايدكارة؛ ف ذي  ال يتقوى وال يقبل االعت اا.
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يبقب لن ايم  ل ايذ  دقط مد  راويان إذا ترج  لن ايسيقط بيراويين فقيطع فيكيون ضي ف  متوديل ا 

لن  يقبل االعت اد؛ يكن إذا فحيش ايسيقط بم ديب لني  ديقط ثالثية لو لرب ية و كيذاع فيإن ويمكن لن يقاا 

 .اي  ف يشتد

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  َ ْنَ َنُة

ُحوا َوْص،،َل ُمَع،،نْعَ  -136  َن َس،،ِلمْ َوَص،،حَّ

 

ِل،،،،،مْ   ُْ َق،،،،،ا   ِم،،،،،ْن ُدْلَس،،،،،َ  َراوْي،،،،،ِه، والِلِّ

،،،ا -137  َْ  َوَبْعُض،،،ُهْم َحَك،،،ى بِ،،،َذا إجَما

 

،،،،،ا  َْ ( َل،،،،،ْم َيْه،،،،،رِِا اجتَِما  و )ُمْس،،،،،ِلمب

 لكِ،،ْن َتَعاُص،،رًا، َوِقي،،َل: ُيْه،،َتَراْ  -138 

 

 ُط،،،،،ْوُل َص،،،،،َحاَبَ ، َوَبْعُض،،،،،ُهْم َش،،،،،َراْ  

اِوي بِاَلْخ،،، -139  نْ،،،هُ َمْعرَِف،،،َ  ال،،،رَّ َْ  ِذ 

 

 َوقْي،،،،،،،َل: ُك،،،،،،،لُّ َم،،،،،،،ا َأَتاَن،،،،،،،ا ِمنْ،،،،،،،هُ  

، َحتَّ،،،ى َيبِ،،،يَن الَوْص،،،ُل  -140   ُمنَْق ِ،،،عب

 

،،،،ْن( َفالُج،،،،لُّ   َْ ( ُحك،،،،ُم )  َوُحْك،،،،ُم )َأنَّ

ْوا، َوللَقْ ِع َنَحا )الَبْرِدْيِجْي( -141   َسوَّ

 

  ِْ  َحتَّ،،،،،ى َيبِ،،،،،يَن الَوْص،،،،،ُل يف التَّْخ،،،،،رِي

 اْب،،،ُن َش،،،ْيَبْه(َق،،،اَل: َوِمْثَل،،،ُه َرأى ) -142 

 

ْب َص،،،،،ْوَبهْ    َك،،،،،ذا َل،،،،،ُه، َوَل،،،،،ْم ُيَص،،،،،وِّ

ٍَ َم،ا -143  ،َواُب أنَّ َم،ْن أْدَر  ُقلُت: الصَّ

 

َما  ،،،،،،،،،ْرِا الَّ،،،،،،،،،ذي َتَق،،،،،،،،،دَّ  َرَواُه بالهَّ

 ُيْحَك،ْم َل،،ُه بالَوْص،،ِل َكيَفَم،،ا َرَوى -144 

 

( َفَس،،،َوا  ،،،ْن( أو ب،،،، )أنَّ َْ  ب،،،، )َق،،،اَل( أو )

ْن  -145   َْ  )أحَمَد بِن َحنَْبِل(َوَما ُحكِي 

 

لِ   َل،،،،،،ى ذا َن،،،،،، ِّ َْ  َوَق،،،،،،وِل )َيْعُق،،،،،،وَب( 

،،،،ْن( يف َذا  -146  َْ َوَكُث،،،،َر اس،،،،تِْعَماُل )

َمنْ   ال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، َّ

 

 إَج،،،،،اَزًا َوْه،،،،،َو بَِوْص،،،،،َل َم،،،،،ا َقَم،،،،،نْ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

حيت حكيم  ذا ايدوع و و نوع ايم د ن ي  ت  ق باألنواع ايسابقة اإلرداا واالنقلاع واإلع اا من 

  ذه اي د دة.

 ؟أوًَل: ما المقصود بالمعنعن أو العنعن 

او  : )ن:  و ايحديت ايذ  رو  بصينة عد ؛ بحيت لن يقوا    د     ايم   وال ييذكر تحيدي  ا  (عن فالناير 

اع ال يقوا مين فوقي  عين شييي  لو ع :يقيوابيأن وال لخرين وال دم تع وإنما ييرو   عحدثدي :وال دماع 

ا يمين يقيرل يف كتيب ايحيديت عن فالنع فهذ ا  و ايمقصود بايم د ن و و ك ير يف األدانيد ويمر بكم ك يير 

مسيبع عن لبي  ريرةع فبايم ياا يت ي  ايمقصيود ايتجدون عن فالن عن ايز ر  عن قتادة عن د يد بن 

 ب .

 ما حكم  من حيت اتصاي  لو انقلاع ؟ ن   د     لو  ذا ايحديت ايم   فهذه اي د دة

 ودتمر بدا إن شاء اهلل اآلن بايتفصيل. ع  بدا يف  ذه األبيا يمسائل ايتي مر  فهذه  ي ا
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 ع يقوا:ؒ فيذكر ايحافظ اي راقي 

ُحوا َوْص،،َل ُمَع،،نَْعَن َس،،ِلمْ  -136  َوَص،،حَّ

 

ِل،،،،،مْ   ُْ َق،،،،،ا   ِم،،،،،ْن ُدْلَس،،،،،َ  َراوْي،،،،،ِه، والِلِّ

د   نريد لن يذكر يدا األقواا يف ايحديت ي    د   نوا و و لن ايحديت ع فذكر ايقوا األايم    يي  حكيم  ايم   

 ايسماع واالتصاا بشرطين:

 : لن يس م راوي  من ايتديي ع من هتمة ايتديي .الهرا األول

 : لن ي  م اي قاء.والهرا الثاين

ا من ايتديي (ع َسِلْم ... ِمْن ُدْلَسَ  َراوْيهِ )ويذي  قاا:   ع  ذا  و ايشر  األوا: لن يكون راوي  دايم 

 يكن نحتاج إيب وقف  يسيرة م  . ع  ديأتيداي  ي  د  ايت  

او  : اإليهامع لن يو م المقصود بالتدليس و يو ييم يسيماع  يذا ايمقصيود بايتيديي ع  علني  ديما اير 

ا اي د دة ع ف ذي  إذا روى ايمدي   باي د ديةع فيإن    ألهنا تحتمل ايسماع وعدم   عفايذ  يدي  يست مل ك ير 

ما حكم ع ب حدي ي  باالنقلياع لو ب يدم االتصياا كميا دييأتيدا يف موضي   إن عد دت  تكون محل نظرع ورب

 شاء اهلل.

  يم اي قياءع لن ي  يم يقياء  يذا : لن ي  الهرا الثاين لحمل الح،دي  المع،نعن ْل،ى اَلتص،ال والس،ما 

ن عد ع لو  يذا ايت مييذ يمين  يو يف طبقية شييي  ن يمن عد  
 لو روى عدي   يذا ايحيديتع فيإذا ع يم عايم د  

 اي قاء ولمن ايتديي ع فإندا نحمل اي د دة ع ب االتصاا وايسماع هبذين ايشرطين.

ا) يقوا ايحافظ اي راقي: َْ  .(َوَبْعُضُهْم َحَكى بَِذا إجَما

 ذا اإلجماع لو نفي اييال  حكاه ابن عبيد ايير واييدارمي ورير مياع حكييا عين ل يل اي  يم لني  ال 

د   ن حمل  خال  بيدهم إذا وجد  ذان ايشرطان ع ب  ع ب ايسماع.ايم   

ن  ذا ايقوا و و ايقوا األوا: قبوا ايحديت  د    وحم ي  ع يب ايسيماع واشيرتا  اي قياءع ثبيو  ايم   

رحمهيم -اي قاءع وعدم ايتديي  وقا في  خال  بين اإلمامين ايج ي يين: اإلميام ايبييار  واإلميام مسي م 

 .-اهلل

ما ب بيارة لدق ثبيو  ايسيماع؛ ب  د دة ثبو  اي قاء لو ر  لن  يشرت  يف اي  ؒ فمده  اإلمام ايبيار  

ا.لن ي بت عدده لن  ذا اير    او  ايذ  عد ن قد دما من شيي  ويو حدي  ا واحد 

 فإن  يكتفي بايم اصرة وإمكان اي قاء. علما اإلمام مس م
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يا : لن اإلمام ايبيار  يشرت  ثبو  ايسماع بم دب لن  البد لن ي بت ع فرق بني ع قو ني عديده إميا نص 

او  :بأن فالن ا دما من فالنع وإما لن يأيت يف إدداد صحي  يقوا فيي   حيدثدي فيالن لو ديم ت فالن ياع  ايير 

 :دلنا ْليه أمران ع ما ايذ  ديدا ع ي ؟ؒ فهذا مذ ب اإلمام ايبيار  

اف  يف ايصحي ع لن  ي  : تصر  األمر األول هيا راو  ييي  ع يب ميا ذكير متاب ية وفيب  بل ر   عراعي ذي  ك ير 

 رح بسماع  يف اإلدداد ايمتابا.فقط ييبين لن  ذا اإلدداد ايسابقع ايمتابا في  راو  قد ص   ؛شرط 

اشيرتاط  ثبيو  ايسيماع عدايتي  يف ايصيحي  بق يية و ذا ايوج  األوا ايذ  عرفدا مد  اعتداءه بذي   

ن صيينة يبيوييسيت ع يب شيرط  فقيط يي   عيهيا بايحيديت ايسيابق ايسماع حتب لن  ربما يذكر متاب ة ال صي ة  

 د ن عدد ما.دماع بين ايراويين اي ذين ع  

ييا ايم تدييون بايصييحي  م ييل ايحييافظ  ع: كييالم ل ييل اي  ييم ونصييهمالوج،،ه الث،،اين بيين رجييب اوخصوص 

يكياد يكيون لك ير ل يل  عبل وقب هم ابن ايصيالح وايديوو  وايقاضيي عييا  عبن حجراوايحافظ  ؒ 

 .دد اإلمام ايبيار ع ولن اإلمام ايبيار  يشرتط اي  م ع ب وصف  ذا ايشر  ع

ك يرة إعيالا اإلميام ايبييار   :وربما نض،ي  وجًه،ا ثالًث،ا أو أم،ًرا ثالًث،ا ي،دلنا ْل،ى ه،ذا الم،نهْ وه،و

 .«عرف لفَلن سما  ْن فَلنإنه َل يُ »بقوي :  «تاريي  األودط»و «ايكبيرتاريي  »يألحاديت يف 

ا ق ية ايسماع  ذه عدد اإلمام راعيهيا يف ايصيحي  ويف وق يية ي   عةايبيار  ثبوهتا  يي ق يية لصي ي   إذ 

و  باي د ديية ثبييو  دييماع خييارج ايصييحي ع ل  يييرى لن ميين شيير  ايصييحي ع ايحييديت ايصييحي  إذا ر  

د   ن ن عد ع ويديدا ع ب ذي  األمور اي الثة ايتي دبق ذكر ا. ايم     عن من عد  

دمة صحيح  ع ب من يشيرت   يذا ايشير  وطيوا ع وشدا يف مقؒ يايف يف ذي  اإلمام مس م ي  

ايسابقين ييم يكونيوا يشيرتطون ع  نول ؒ في  وبين لن  ذا ايشر  شر  ميرتع كما يقوا اإلمام مس م 

 ولهنم إذا روى فالن عن فالن فإهنم ال يشرتطون ثبو  ايسماع وإن احتمل عدم .

يمييا فيي  ميين مزيييد  ع ييب مييذ ب اإلميام مسيي م؛ ؒ ورجي  ل ييل اي  يم مييذ ب اإلمييام ايبييار  

 احتيا ع وفي  مزيد اعتداء بم رفة االتصاا ومزيد احتيا  كما م ب.

ا اإلمام مس م   ال يشرت  ثبو  اي قاء وال ثبو  ايسماع وإنما يكتفي بايم اصرة. ؒ إذ 

 ما م دب ايم اصرة؟
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 ل  لن  ذا ايراو  ايذ  عد ن ومن فوق  كان يف عصر واحد.

ا ي   ا؛ بحييت لهنيم ييو عاشيا يف عصير واحيد :مس م ال يقواإيب لن اإلمام   تدبلي   وييم  عبأن ذي  مل ق 

 يكن البد لن يكون  داك ت اصر وإمكان اي قاء. عفيحمل ذي  ع ب ايسماعع يي  كذي  عيمكن اي قاء

ا يقوا بأن  ذا اإلدداد ال يحمل ع ب االتصاا. ا لي    لما إذا يم يمكن اي قاء فإن اإلمام مس م 

 ؟لقاءكي  َل يمكن ال

م ال  رجالن لحيد ما يف ب يد واآلخير يف ب يد لخيرع لحيد ما يف اي يراق واآلخير يف ايمديدية وعاشيا يف 

يا  ععصر واحد ويم يذكر لن لحد ما رحل إيب ب د اآلخرع فهديا إمكيان اي قياء ريير م  يومع فم يل  يذا لي  

م ال  كان عميره لربيا ديدوا ع اإلمام مس م يحكم بأن  رير متصلع لو م ال  كان  ذا ايم د  ن صنير ايسنع 

ا ال يمكدي  يقياؤهع  خم  ددوا ع ايم اصيرة حاضيرة؛ يكدي  يميا ميا  مين عيد ن عدي  كيان ميا زاا صينير 

ا م ل  ذا ال يحم   ع ب ايسماعفكذي  لي ا اإلمام مس م يشرت  ايم اصرة ما إمكان اي قاء.ع     فإذ 

 لما اإلمام ايبيار  فإن  يشرت  اي قاء وثبو  ايسماع.

ا هبيذه ع -رحمهميا اهلل-هذا ايفيرق بيين ميده  اإلميامين ايبييار  ومسي م ف وقيد اعتديب اي  مياء ك يير 

شيييد ايسييبتي كتاب ييا يف بيين ر  اف فيهييا كتاب يياع صييدف فيهييا ايحييافظ حتييب لن ب ييض ل ييل اي  ييم صييد   عايق ييية

 ايمحاكمة بين ايبيار  ومس م يف ايحديت ايم د ن و و ملبوع ومتداوا.

 : لن ايحديت ايم د ن يحكم ع ب االتصاا بشرطين:ول ْندناإًذا القول األ

األمن؛ لمن ايتديي ع واي اين اخت ف في  مدهجا اإلمامين: ايبيار  ومس مع فاإلمام ايبيار  يشيرت  

 عدد مس م اشرتا  ايم اصرة وإمكان اي قاء. :ثبو  اي قاء وايسماعع وايشر  اي اين

ا) د لن قاا:ايقوا اي اينع يقوا ايحافظ اي راقي ب  َْ  ل  يم يشر  اي قاءع (و ُمْسِلمب َلْم َيْهرِِا اجتَِما

 فشر  ايم اصرة وإمكان اي قاء.(ع لكِْن َتَعاُصراً )

ب يض ل يل اي  يم يقيوا: لني  ال تحميل اي د دية ع يب  (َوِقيَل: ُيْهَتَرْا ... ُطْوُل َص،َحاَب َ ) :القول الثاين

ن عدي ع ل  صيحب  فيرتة طوي ية وزمين طيويال  حتيب االتصاا إال إذا ثبيت طيوا صيحبة ايم يد  ن ي مين عيد  

ن قاا ب  لبو ايمنفر ايصد اين يف كتاب  قواطا األدية. ن م 
 نحمل عد دت  ع ب االتصااع و ذا ايقوا م 

اِوي َوَبْعُضُهْم َشَراْ ) ايقوا اي ايت: نْهُ  َمْعرَِفَ  الرَّ َْ  .(بِاَلْخِذ 
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ديت ايم يد ن لن ي ير  لن اييراو  قيد لخيذ عين شييي  وب  هم:  ذا ايقوا اي ايتع اشرت  يف ايح

 ذا ايذ  عد ن عد ع و ذا ايقوا اي ايت  و راجا  يقوا اإلمام ايبيار  ايذ  م ب م داع ن يم  يو راجيا 

 األخذ و و لعال اع إيي  ألندا ق دا لن اإلمام ايبيار  يشرت  ايسماعع وايسماع  و األخذع نوع  من لنواع

ا بيدياع ف ذي   ذا ايقوا راج  ا إيي ع وب  هم ي ر عن ذي  يقوا يحمل ع ب ايسماع إذا لدرك  إدراك 

و ذه عبارة محتم ة لن يراد هبا ل  لن  ي ر  باألخذ عد  لو لن يراد هبيا ايم اصيرة ايتيي عديد اإلميام مسي م 

ف ذي  لر ب األقواا تيأووا إييب األقيواا ايتيي م يت إميا قيوا اإلميام ايبييار  وقيوا اإلميام  عؒ 

َوقْيَل: ُكلُّ َما )  م لو اشرتاط  ي صحبة لو ايقوا ايرابا و و عدم االتصااع وايقوا ايرابا ذكره يف قوي :مس

ن  ذا ايقوا ايرابا يف ايحديت ، (ُمنَْق ِعب  َأَتاَنا ِمنْهُ  د    لن  يحكم بانقلاع ايحديت ايذ  ييروى باي د ديةع ايم   

 :ف يييييذي  يقوييييييون علنييييي  ييييييم يسيييييما الحتمييييياا لن يكيييييون  دييييياك واديييييلةع الحتمييييياا يمييييياذا؟

بأندا إذا اشرتطدا ايشيرطين ايسيابقينع  :ويرد ع يهم لصحاب ايقوا األواع م ل  ذا نحمل ع ب لن  مدقلا   

األندا اشرتطدا لال يكون م   عل ع ب االنقلاعم  مكن ايح  فإن  ال ي   واألصيل يف  يذا  عولن يكيون قيد يقيي عديس 

 .ن   بدييل واض  بيِّ لن  دماع وال ييرج عن  ذا األصل إال

ز  إيي  لني  ع ايحارث ايمحادبيز  إيي   ذا ايقوا ممن ع   يقيوا: إذا رو  ايحيديت باي د ديةع فإني  ع 

ا.  يكون مدقل  

د   ن ذا ما يت  ق بايحديت   ع وكما م ب ذكرنا قريب ا من لرب ة لقواا.ايم   

كل ع ب طايب اي  يم لني  يقيوا: : مده  اإلمامين ايبيار  ومس م؛ يكن يشالراجح من هذه األقوال

ا م د د ا فبأ  ايمذ بين آخذ؟ لآخذ بمدهجي وميده  اإلميام ايبييار ؟ لو بميده  اإلميام  إذا وجد  إدداد 

ف  ب كل  كال ايقويين م ترع فقوا اإلمام ايبيار  في  احتيا ع وقوا اإلميام مسي م فيي  شييء مين  مس م؟

ألن ت اميل  عرفية كيفيية االتصياا عديد ايمتيأخرينم ايتسام  اييذ  نحتاجي  يميا ضي ف اي  يم وضي فت 

ا بقيوا اإلميام مسي م؛ ألني  ييي   ايمتأخرين وايم اصرين ما  ذه األديانيد ي جيأ م إييب لن يأخيذوا ك يير 

ا ما نأخذ بقوا اإلمام مس م بوجود ايم اصرة وثبوهتا ميا  عددنا من اإلحاطة وايم رفة ما عدد لويئ  فك ير 

اتدي  ادت ماا ايقرائن ايتي   :ألن القرائن نوْان عدا ع ب إمكان اي قاءع وايقرائن اي كسية لي  

 قرائن إيجابيةع وقرائن د بية.
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ن ع ب لن  يمكن لن ي قب  ذا  قريدة تدا   د     ا.ه  د  من فوق ع فدبحت ع  ايم   

 .مكن لن ي قاهع فإذا وجدنا ا نج ل احتماا االنقلاع  و ايراج دا ع ب لن  ال ي  وقريدة تدي  

 ما إذا جاء  يف موض ها يكون يها شيء من ايتم يل.ورب   عةق بمباحت اي    و ذا يت    

قييوا اإلمييام  :ايييذ  يحكييم ع ييب األدييانيد ييي  لن يأخييذ بأحييد ايقييويينولن ايم اصيير  :إًذا الخَلص،، 

راعيي يكن بشر  فيما يت  يق بقيوا اإلميام مسي م اعتبيار إمكيان اي قياء بيأن ي   عايبيار  وقوا اإلمام مس م

لو قيرائن دي بية تدفيي ع فيإذا  ع بت اي قاء وايسيماعايقرائن ايموجودة يف ذي  ايراو ع دواء  قرائن إيجابية ت  

 وجد األويب رج  االتصااع وإذا وجد اي انية رج   االنقلاع.

ا  ذا ما يت  ق بايحديت  نإذ  د     .شبه جديد و و ي   ع ندتقل إيب نوع  ايم   

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ْن( َفالُجلُّ ) َْ ( ُحكُم ) ْوا َوُحْكُم )َأنَّ  .(َسوَّ

ن نع ؤع و داك اصلالحان لو ك متيان: ايميوتستليا لن تقوا ايمؤنأن عيقوا إن حكم ايحديت ايمؤنن

ا ايمؤنأن هبمزة ؤن  ايم :ثالث نونا  األويب مشددة ل  نونان واي انية ايتي  ي االخيرة رير مشددة نع ولي  

،ْن( َفالُج،لُّ ) يقوا ي  ايحافظ اي راقيي: ايحديت ايمؤنن ما حكم ؟يف ايودطع  ذا  َْ ( ُحكُم )  َوُحْكُم )َأنَّ

ْوا  .(َسوَّ

ا ايحديت  ني  حكم ايحديت  المؤننإذ  د    ع بم ديب لني  إذا وجيد ايشيرطان اي يذان ديبق ذكر ميا ايم   

 فإهنا يحمل ايحديت ع ب ايسماع واالتصاا.

بي  ميا م ديب ايحيديت    ير  يقيوا ايرديجيي وابين شييبة يت ي يميا نتديأتيدا م اا يهيذا إن شياء اهلل

 ايمؤن ن.

أن فَلًن،ا ) :وايحديت ايمؤنن يقوا عن فالن لن فالن ا قااع ف د ن األويب  ذا حيديت م يد نع وقويي 

ميؤنن  لو لن يقيوا عين فيالن لن فالن يا ف يل كيذاع لن فالن يا ف يل كيذا  يذا حيديت  ع  ذا حديت ميؤنن (قال

 ا بم اا إن شاء اهلل ب د ق يل.ديأتيد

ا ايحديت ايمؤنن ي  حكم االتصاا بايشرطين اي ذين م يا و ما:  إذ 

 .األمن من ايتديي  وثبو  اي قاء
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ل يا م دا لبو بكر ايرديجي يف نوع ايمقلوع ويف نيوع  ر  خايف يف ذي  ايحافظ ايرديجيع م   د ق  لحيد ايم 

حم،ل ْل،ى إن الح،دي  الم،ؤنن يُ » يقيوا ايحيافظ ايرديجيي: عايكبار تيويف ديدة ثالثمائية وواحيد ايحفاظ

ف ذي  يقوا نحم   ع يب االنقلياع حتيب يبيين ايوصيلع إذا  عع ألن  يي  في  ما يدا ع ب ايسماع«اَلنق ا 

 آخر لن  ذا ايحديت موصواع فإندا نحكم باتصاي . ظهر يدا بإدداد  

ا يف قوا ي قوب بن شيبة.مثاله  ع ونحتاج  ب د ق يل لي  

 .-رحمهما اهلل-نأخذ كالم ي قوب ونلبق ايم اا ع ب كالم ايرديجي وكالم ي قوب بن شيبة 

ياا   يقوا ايحافظ اي راقي عازي ا ايكالم  ذا البن ايصيالح: ع وتدتبهيون ييا ؒ ل  ابين ايصيالح  :ق 

لنيا ديبق يسياين ( َوِقْي،َل: َم،ا َل،ْم َيتَِّص،ْل، َوَق،اَل) إخوان يف ايدرس ايماضي اآلن تيذكر  حيدميا جياء م ديا:

ولن ايمقصيود ابين ايصيالح واييلييبع  يذا خليأع ايصيواب لن ايمقصيود ابين  عوق ت وقياا  ديا ي ت ديية

ر  ايصالح كما  ام   م دا مرار 

،،،مْيرُ  -7   َفَحْي،،،ُ  َج،،،اَء الِفْع،،،ُل والضَّ

 

 لِواِح،،،،،،،َد َوَم،،،،،،،ْن َل،،،،،،،ُه َمْس،،،،،،،ُتْورُ  

 .ؒ فإن  ي دي ب  ابن ايصالح  

ا قوي :   ل  ابن ايصالح. (قاا)و دا لي  

 َق،،،اَل: َوِمْثَل،،،ُه َرأى )اْب،،،ُن َش،،،ْيَبْه( -142

 

ْب َص،،،،،ْوَبهْ    َك،،،،،ذا َل،،،،،ُه، َوَل،،،،،ْم ُيَص،،،،،وِّ

يقوا ابن ايصالح إن ايحافظ ي قوب بن شيبةع ومير م ديا ي قيوب بين شييبة يف ذكير ايمسيانيد ولن يي   

بي  ع يب مسيانيد ايصيحابة ألني  رت عسيمب ايمسيدد ايم  يللو ي   عكتاب مسدد يسمب مسدد ي قيوب بين شييب 

يكدي  مفقيود ال يوجيد مدي  إال قليا  ع  يلسيدد م  ويبين ع  ي ع فهيو م   عويبين عدد كل حديت طرق ايحديت

 يسيرة وص ت إييدا.

ييرى لن  ؒ إن ابين ايصيالح  : و لحد األئمة ايكبار يف اي  يلع فيقيوا ايحيافظ اي راقيي ع ب كل  

 .ديت ايمؤنن ع ب لن  مدقلا رير متصلي قوب بن شيبة ع ب مذ ب ايرديجي يف حمل ايح

ْب َصْوَبهْ ) ثم يت قب ايحافظ اي راقي ابن ايصالح فيقوا: ع يب م يل ميا  لن  يم يميش   :ل ؛ )َوَلْم ُيَصوِّ

صب يف فهم  يتصر  ي قوب بن شيبةع يم يصوبع ل  يم يرتجا لو يم يمض ويم ي   عقاا ي قوب بن شيبة

 قوب بن شيبة ما   ع ب ما ع ي  جمهور ل ل اي  م يف لن ايميؤنن ألن  يقوا إن ي صوب ع ل  جهت  يماذا؟
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ا حكم بانقلياع إديداد ميا  ي  حكم ايم د ن بايشرطين ايماضيين؛ يكن رواية ايمؤنن تيت ف وابن شيبة يم 

كون  مؤند ا؛ الختال  ايصورة عما ع ي  قوا ايجمهورع وايجمهيور يوافقيون ي قيوب بين شييبة يف ايحكيم 

 حديت بايم اا يت    ذا ايمقاا:بانقلاع ذي  اي

عن عمار  ¶عددنا حديت رواه لبو ايزبير عن محمد بن ايحدفيةع محمد بن ع ي بن لبي طايب 

عين عميار قياا :  ع«وه،و يص،لي ♀أتيت النب،ي »ع الحظوا  دا عن عمار قاا: ◙بن يادر 

ل لو ريير  ل  ذا متصع م د ن ابن ايحدفية عن عمارع  ذا حديت «وهو يصلي ♀أتيت النبي »

ا لم ال؟  متصل؟ من لجل لن ن ر  لن  متصل لو رير متصل ندظر يف ايشيرطين  يل ابين ايحدفيية يقيي عميار 

يا لم ال؟ ا  ل   ل ابين ايحدفيية مديس  ع وقيد يقيي عميار   يو يف ع مي  وجاليتي  ومكانتي  ايتيديي  عدي  مدتفيي 

ييايف  ذا إديداد متصيل ييم ي   ذا اإلدداد متصلع محمد بن ايحدفية عن عمار  فاإلدداد ماذا ب ؟ ◙

لن يكن  ذا ايحديت رواه قي  بن د د عن علاء بن لبي رباح عن ابين ايحدفيية ع ي قوب بن شيبة يف ذي 

ا مر  .م ع ي ع فرد ع ي  ايسالمو و يص يع فس    ♀بايدبي  عمار 

ا ايحديت اي اين  ذا في  عين ابين ايحدفيية  يبة بأني  كيم ي قيوب بين شي يذا ايحيديت ح  (ع أن ْم،اًرا)إذ 

الختال  األمر بين ايحدثينع ايحديت األوا لو اي بارة األويب  و حديت واحدع اي بيارة األوييب  ؛مدقلا

لتيت ايدبي و و يص يع فس مت ع يي ع فيرد ع يي فيها لن ابن ايحدفية يرو  عن عمار قاا: عن عمار  قاا: 

 .ايسالم

و يو يصي يع  ♀عميار  مير ع يب ايدبيي  لنعن ابن ايحدفية  :ايصينة اي انية لو ايرواية اي انية

 .فس م ع ي ع فرد ع ي  ايسالم

يقصية ييم يشيهد ا وييم ييدركهاع فهيو  ؒ لن اي انية فيها حكاية مين ابين ايحدفيية : ايفرق بيدهماو

 ف م يدرك  ذه ايقصة. ع♀لن عمار  مر بايدبي  :يقوا

ا كما حكم ي قوب بن ا  دا  ذا اإلدداد هبذه ايصورة يكون مدقل   شييبةع ولميا يف ايصيورة ايسيابقة  فإذ 

.فإن  يرو   ذا اإلدداد عن عمارع فيكون م    تصال 

ج صيوب مقصيد  يرِّ ين يصوب صوب  ل  ييم ي   ؒ ويهذا يقوا ايحافظ اي راقي: إن ابن ايصالح 

 ي قوب بن شيبة.
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و يو اييذ  ع يي  عميل  عمن اي ميل وبيان ذي  لن ما ف    ي قوب  و صواب   :يقوا ايحافظ اي راقي

ا من حيت لني  ييم  «لن  »ال  من حيت يفظ د  ر  و و يم يج    م   عيداسا ع مردال  ل  مدقل   وإنما ج    مردال 

ييا ماشييي لن رواييية تيياب ي عيين ايدبييي ي   سييدد حكاييية ايقصيية إيييب عمييارع مردييال  ع ييب صييورت ع ن ييم لي  

 اآلني ديي ع رديال  يميا ج  ي  م   ♀ميرر  بيايدبي  :قياا اإن عميار   :وإال ف و قاا ع♀

 عددنا ثالث صور:

 ابن ايحدفية عن عمار قاا. :الصورا األولى

 .♀ابن ايحدفية لن عمار  مر بايدبي  :الصورا الثاني 

 .♀ابن ايحدفية لن عمار  قاا مرر  بايدبي  :الصورا الثالث 

تص ةع وايصيورة اي انيية باألنئدية؛ يكدهيا يحكيي ايقصية ل  فيهيا يحكيي ن م ايصورة األويب باي د دة م  

ا  :من شيهد ا و يو عميار يميا قياايكد  يحكي ايقصة ع عة يم يشهد اع ايصورة اي اي ة باألنأنةقص لن عميار 

 قااع فهو يحكي ايقصة عن من شهد ا.

ا ايمؤنأن ي  ح   كم ايم د نع فإذا كانت األنأنة  يذه ورد  عين ايقصية ال عين اييراو  فهيذا إديداد فإذ 

يد   نم كيقلاع ولما إذا ورد  عين اييراو  ف ي  ح  د  م   ع ندظير  يل ايشيرطان متيوافران و ميا األمين مين ايم   

 ايتديي  واشرتا  اي قاءع فإذا توافرا فإن ايحديت ي حمل ع ب االتصاا.

 .(ُقلُت )يقوا ايحافظ اي راقي: 

 .  ؒ ايحافظ اي راقي 

ٍَ َم،ا -143 ،َواُب أنَّ َم،ْن أْدَر  ُقلُت: الصَّ

 

َما  ،،،،،،،،،ْرِا الَّ،،،،،،،،،ذي َتَق،،،،،،،،،دَّ  َرَواُه بالهَّ

 ُيْحَك،ْم َل،،ُه بالَوْص،،ِل َكيَفَم،،ا َرَوى -144 

 

( َفَس،،،َوا  ،،،ْن( أو ب،،،، )أنَّ َْ  ب،،،، )َق،،،اَل( أو )

و  باي د دية لو ايصواب لن ي قوب بن شيبة وجمهور ل ل اي  م يحكمون بيأن ايحيديت إذا ر   :يقوا  

 يو يف عين  ولن  وتوافر ايشيرطان اي يذان م يياع فإني  يحكيم ع يي  باالتصياا بايوصيل و (قااي)باألنأنة لو ب

 وقاا دواء.

 يقوا:

ْن )أحَمَد بِن َحنَْبِل( -145 َْ  َوَما ُحكِي 

 

لِ   َل،،،،،،ى ذا َن،،،،،، ِّ َْ  َوَق،،،،،،وِل )َيْعُق،،،،،،وَب( 
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ا يحمل ع ب  يذاع وي ديي بميا ح   ا ما حكي عن اإلمام لحمد يف  ذه ايمسأية لي   كيي عين اإلميام لي  

لحميد ل  اإلميام لحميد  ي دواد قياا: ديم ت  بإدداده إيب لبي «الكفاي »ما ذكره اييليب يف  ؒ لحمد 

إن عائشية  :ع  يذه صيورةع راو  يقيوا«ن ْائه  قالت ي،ا رس،ول اهَّللإ»قيل ي  لن رجال  قاا عروة:  ؒ 

 قايت يا ردوا اهلل ذكر  حدي  ا.

دواء يسأا  ذا قاا اإلمام لحمد كيف  يذا ديواء؟! ييي   يذا  وْن ْروا ْن ْائه  :الصورا الثاني 

سدد ذي  إيب عائشة وال لدرك ايقصية ألن عروة يف اي فظ األوا يم ي   عق لحمد بين اي فظينفر   فإنما عبسواء

 فكانت مرد ةع ولما اي فظ اي اين فأددد ذي  إييها باي د دةع فكانت متص ة. 

ا كالم اإلمام لحمد وكالم ي قوب بن شيبة يحمل ع ب  ذا ايتفصيل ايذ  م ب.  فإذ 

 ايبيت األخير يقوا:

،،،،ْن( يف َذا  -146 َْ َوَكُث،،،،َر اس،،،،تِْعَماُل )

َمنْ   ال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، َّ

 

 إَج،،،،،اَزًا َوْه،،،،،َو بَِوْص،،،،،َل َم،،،،،ا َقَم،،،،،نْ  

يا  يذه اي بيارة ايسيماع ه  وحم    ل  لن ايكالم ايذ  م ب يف اي د دة  ا ع ب االتصاا وايسيماع خصوص 

اي يذان  تقيدمين إذا وجيد ايشيرطانعديد ايم   تقدمين وعصير ايمتيأخرينع فيإن اي د ديةييت ف بين عصر ايم  

م ياع فإهنا تحمل ع ب ايسماع؛ يكن عدد ايمتأخرين فإهنا ال تحمل ع ب  ذا ايمحمل؛ يك رة اديت مايهم 

 ي  د دة يف لداء اإلجازة.

إذا لجيازه ايشييخ يقيوا ي دي إجازة لن يست م وا في  اي د دةع  وهمتأخرون اصل حوا يف لداء ما تحم اي

 ن.عن شييي فالن في دي ب ن ل  لجاز يي فال

اإلجازة ايمقصود هبا إذن يف ايرواية يفظ ا لو خل اع  ذا م دب اإلجازةع ل  يي  فيها دماعع ييي  فيهيا 

ييي  لن تييرو  عديييع فهييذه اإلجييازة  ت  لو لذنيي عقييراءة؛ يكيين ايشيييخ يقييوا ي ت ميييذ لجزتيي  لن تييرو  عدييي

 يكدها دون ايسماع وايقراءة. عمتص ة

لو لذن يي فالن لو لخرين إجيازة لو  علجازين فالن : بارة يقوادقق يف ايى وي  فايمتأخرون ايذ  يتحر   

  ع وايذ  يتسام  يقوا عن فالن. تحرِّ  ذا ايم   علخرين إذن ا

ا ميا يسيت م ون اي د دية يف لداء ي دي فتدتب  إيب لن ايمتأخرينع  من ايقرن ايسادس إييب وقتديا  يذا ك يير 

  ذي  قاا:ويي  يف لداء ما دم وه من مشاييهم؛ ف عاإلجازة

،،،،ْن( يف َذا  -146 َْ َوَكُث،،،،َر اس،،،،تِْعَماُل )

َمنْ   ال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، َّ

 

 إَج،،،،،اَزًا َوْه،،،،،َو بَِوْص،،،،،َل َم،،،،،ا َقَم،،،،،نْ  
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ن نْ مَ قَ  ن  -بكسر ايميم-: ل  جديرع وقمن يجوز فيها اي بلان قم  و و  -بفتحها–و و األك ر وقم 

ن م  لجل ايمدادبة بين قوي  ايز  األقل؛ يكن  دا نو ايحافظ اي راقي يف شرح  يأليفية لن األجود ايفت  من 

ا.م  وق    ن ومراعاة ايمدادبة يف اي نة لمر  مستحب ويراعب ك ير 

 .نكتفي هبذا ايقدر

 واهلل َتَعالى َأْعَلم

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال ا  :السُّ  ايشرو  اييمسة ما اشرتا  اي قاء واي  م؟ايصحي  عدد ايبيار  إذ 

ا ايحيديت ايصيحي  عديد اإلميام ايبييار  يي  ديتة  الَجَواب: ال يي  كذي ع ل  يقوا يما ال نقيوا إذ 

 شرو  ايشرو  اييمسة ايم روفة ون يف إييها اشرتا  اي قاء؟ 

واألمين مين  ن م يي  كذي ؛ ألن  ذا ايشر  موجود يف االتصااع  يذا ايشير  و يو اشيرتا  اي قياء

ايتديي   يو نفسي  االتصيااع االتصياا يت يمد ع فهيو موجيود يف شير  االتصيااع فاالتصياا عديد اإلميام 

 ايبيار  ال يكون إذا كان ايحديت م د د ا إال ب بو  ايسماع ما لمن ايتديي .

َؤال  م موا ب  عدد ل ل اي  م؟ ؒ  ل شر  اإلمام مس م  :السُّ

بايدسبة ي متيأخرين يراعيون إميا ميذ ب اإلميام ايبييار  لو ميذ ب :  دامر  م دا قبل ق يل ق الَجَواب:

يف األحكام ع ب األحادييت إميا ع يب ميده  اإلميام مسي م لو ميده  ايتياري  يف كتب  د  اإلمام مس مع فدج  

بايدسيبة يميده  اإلميام مسي م ميا اعتبيار عيدم  عييد ولكيرر لن  يكين ل   عر تب ياإلمام ايبيار ع فكال ايقويين م  

د م اصرة بحتة تحكيم باالتصياا مين خاليهياع الع يبحيت عين قيرائن ف ي  مجر   ع قاء ما اعتبار ايقرائناي

حكيم ع يب اتصياا ايحيديت ميا وجيد  لو وجيد عكسيهاع فإني  ال ي   -ايحميد هلل-ت بت اي قاء إذا وجد  

 ويتوقف يف ذي .

َؤال  لو ايم اصرة ما إمكان ايسماع؟قاا يف شر  اإلمام مس م ايم اصرة ما إمكان اي قاء  ل ي   :السُّ

 ت بير اي  ماء إمكان اي قاء الَجَواب:

ألنكم ذكرتم لن اي قاء قد يتحققع ويكن يقاء ما صنر من حدث ال يمكن فيي  ايسيماع واي يبط إييب 

 آخره؟

 ذه ايداحية ايتي ذكر يا لخونيا  يي ايقريدية ايسي بية ونبهديا ع يهيا لني  إذا وجيد   عع ب كل   الَجَواب:

 تدا ع ب عدم إمكان ايسماع لو عدم إمكان اي قاءع فإهنا ت تر ويحكم ع ب ايحديت بحسبها. قريدة

َؤال  ن؟ئسماع يماذا ايراو  ي د  ن لو يأنإذا كان ايحديت متصال  محموال  ع ب اي :السُّ

ون يمياذا ي يد ن اييرواة؟ يمياذا ال يقويي :دؤاال  يف مح   وتك م ع ي  اي  مياء ايسيؤاا يقيوا الَجَواب:

 حدثدا ودم دا ولخرنا؟

 ن يذي  لدباب ل مها دببان:إ :اي  ماء قايوا
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مكونية مين حيرفين لميا حيدثدا خمسية حيرو  ومين لجيل  «عين»: من لجيل االختصيار السبب األول

 بدا حدثدا. «عن»االختصار يست م ون 

ع لو حيدثديلو حيدثدا  ديم ت  ايشيخ : حيدما يشكون يف ايصينةع عدد ايش   ل قاا شيخ األمر الثاين

ثدا لو دم ت لو او   ل اإلدداد في  حد  ويت بايحفظع فإذا ش  اير  وت  مون لن  ذه ايمسانيد قد تكون ر  

فهيذان ل يم ديببين الديت ماا ع باي د ديةلخرين لو لخرنا؟ إذا شي  ال ي يا واحيدة مين  يذه وإنميا ييأيت 

 دت م ها ايراو  يف اإلدداد.وإما ي ش  يف ايصينة ايتي ا عإما االختصار عايمحدثين ي  د دة

َؤال  ل يفهم من عدوا ل ل اي  م عن ايت بير باي قاء إيب ايت بير بايسماع لن من ايرواة مين ثبيت  :السُّ

 يقاؤه ويم ي بت دماع ع ف م يأخذ ب  ايبيار ؟

رتبية او  ومن فوقي  متدوعيةع ف ديدنا م ة بين اير   و ذي ؛ ألن مراتب األخذ لو مراتب ايصِّ  الَجَواب: 

دماع ومرتبة يقاء ومرتبة م اصرة ومرتبة اختال  عدم م اصرة  ذا يف عصر و ذا يف عصرع  يذا ميا  يف 

هيذه ايمراتيب بيل ع فميا يمكين ددة مائة وعشرين و ذا ويد ددة مائة وواحد وعشرين  ل يمكن لن ي قاه؟

ا خامسة مراتيب اي القية بيين  و و لن يسما ب ض األحاديت وال يسيما ب  يهاع فهيذه  يي :يف مرتبة لي  

 ايراو  ومن فوق .

َؤال ة واحيدة يف األديانيد اشرت  ثبيو  ايسيماع وييو مير   ؒ  ل صحي  لن اإلمام ايبيار   :السُّ

ا من اإلرداا اييفيف؟ حتب ي   عايم د دة  حكم ع يها باالتصاا احرتاز 

واحيدةع فييحكم  يو يشيرت  ذيي ع يشيرت  ثبيو  ايسيماع وييو ميرة كدا في  ن يم  ذا ايذ   الَجَواب:

 باتصاي  ويشير إيي  من خالا ما يروي  يف ب ض األحواا.

َؤال ما  و حكم اي د دة إذا كان ايراو  يرو  قصة لو خر ا عن من د ف كما يقاا عن فيالن ل   :السُّ

 يف قصة فالن؟

اع قيد تيأيت اي د دية وال يمكين الَجَواب: ر قبيل لن ييأيت جيزاه اهلل خيير  لن يكيون   و  ذا األخ كأن  ح  

عين لبيي األحيوص عين عيو  بين  «األيفيية» داك اتصاا يف اإلددادع ل  حديت ذكره ايسياو  يف شرح 

 ع عن عو  بن ماي  لن  قت ت  اييوارج.«وقت ت  اييوارج»ماي  لن  خرج لو ذ ب إيب كذا وقاا 
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: قويي لع فت يقيد ق   مكن لن يحكم ع ب اتصااع كييف ييرو  عين شييو  ال ي   دا ف ن عو  بن ماي   

ثيي  بمقت يي ؛ ألن  ييذا ال يكييون ممكد ييا وظييا ر  ميين ايسييياق عييدم  (ْ،،ن ْ،،وف ب،،ن مال،،ك) ال يقصييد لنيي  حد 

ا. ا قد تأيت اي د دة ويظهر من ايسياق عدم االتصاا قوال  واحد   االتصاا؛ فإذ 

َؤال ي :السُّ قط يف  يذه الال يمكن لن نحكم ع ب رواية ابن ايحدفية ايمأنأنة باالتصاا؛ ألندا نجزم لن ايس 

ار بن يادر   وجهاية ايصحابي ال ت ر؟ ◙ايرواية  و ايصحابي عم 

ميا  :ال  و اإلشكاا يف  ذا يو فرضدا لندا ما وجدنا اإلدداد ايذ  في  يقوا عن عمار لن  قياا الَجَواب:

ع ميا و يو يصي يع فيرد ع يي  ايسيالم ♀لن عميار  دي م ع يب ايدبيي وجدنا إال عين ابين ايحدفيية 

ا اإلدداد فهل نقوا كما يقوا لخونا لن  ذا اإلدداد نحكم ع ي  باالتصياا؛ ألن  ديا األقيرب وجدنا إال  ذ

 لن  دم   من عمار لو من صحابي آخر وجهاية ايصحابي ال ت ر؟ 

آخيرع فيال  وايتياب ي قيد ييرو  عين تياب ي   عتياب ي ؒ ال  ذا ال يقاا؛ ألن ابن ايحدفيية  الَجَواب:

وإال يو ع مدا لن ابن ايحدفية ال يرو  إال عن ايصحابة يحم ديا ميا  عرير ثقة ندر   ل ايتاب ي اآلخر ثقة لو

ا إيب ايدبي   ع ب ايصحة واالتصاا. ♀يروي  من ذي  مرفوع 

َؤال  ايمؤنأن؟  ل يف ايحديت :السُّ

ن  كيذا ايهميزة ايتيي ع يب اييواو ايميؤنن وييي  هبميزة ع يب لييف ل  مين أيا لخوان ايمؤني الَجَواب:

   .الئيةع ايمؤنأن بايدسبة ي همزة األويب وايهمزة اي انية ع ب األيفايداحية اإلم

َؤال   ل يف ايحديت ايمؤنأن شرط ا يكون في  عن فالن لن فالن؟ :السُّ

إن فالن ا ف ل كذا ال يشرت  لن يكون قب   عد دةع قد يأيت قب ي   ال ما يشرت  يو قاا: قاا فالن   الَجَواب:

ا.إن فالن ا ف  :قوا قاا فالن    ل كذا فهذا مؤنأن لي  

َؤال   ل جميا لحاديت اي د دة ايتي روا ا اإلمامان ع ب شرطهما؟ :السُّ

وال يقيدح فيهيا  عمن األحاديت ايم د دة  ي محمويية ع يب االتصياا نيْ َح يْ حِ الصَّ ن م ما يف  الَجَواب:

اا ألهنما اشيرتطا ايصيحة ا مديسينع يو كان ايرواة مديسينع فإهنا محموية ع ب االتصه  حتب ويو كان روات  

 ومن شرو  ايصحة ايسدد.

َؤال  لن  يدخل في  اإلرداا اييفي بيال  شر  ايبيار ؟ ؒ لال يرد ع ب شر  مس م  :السُّ
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يرج عين  يذا األصيل إال يكن األصل لن  ذا اإلدداد متصل رير مدقلا فال ي   عحتمل  ذاي   الَجَواب:

 عف ذي  األدانيد ايتي في  محموية ع يب االتصياا وايصيحة ع قي بايقبواوصحي  اإلمام مس م قد ت   عببيدة

يف ايت قيي بيايقبوا قيوا م ديا مير ألني  م ع ي  بحسب ع تك   ي   إال األدانيد ايتي انتقد ا ل ل اي  مع فكل إدداد  

،لن ميا يف  ؒ اإلمام ابن ايصيالح  يا يسييرةقيد ت قيي بيايقبوا إ نيْ َح يْ حِ الصَّ فيب ض األحادييت  عال لحرف 

قد ع ب اإلمام مسي م لحادييت ديبب االنتقياد  يو قد  ع ب اإلمامين ايبيار  ومس مع ومما انت  انت   ايق ي ة

في دظير يف كيل  عن  يذه اي د دية مدقل يةيقيوا: إ ذه ايق ية لن  حمل عد دة ع ب االتصاا فيأيت ايدار قلديي 

 .ذي يف  بيان   زيادة  ما  ذا وي    يأتيدا إن شاء اهلل يف ايتديي  و عبحسب  حديت  

نحن نستفيد من  ذا ايييال  تيرجي  صيحي  اإلميام ايبييار  ع يب صيحي   :يكن ل ل اي  م قايوا

 ألن في  مزيد احتيا  يف ايرواية. عاإلمام مس م

َؤال   ل يمكن لن ن ل  لحاديت  ي ع ب شر  مس م بشر  ايبيار ؟ :السُّ

،الع بايدسبة يدا يا لخوان ما ن ل ل  حيديت يف  الَجَواب: واييذ  ييأيت وي  يم لحادييت يف ع نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا ال يدبني لن يف   .يم ي   نيْ َح يْ حِ الصَّ  ا عظيم   سبق إييهاع فقد عمل لمر 

ي عنستفيد مد  ايفق  واي ميل نيْ َح يْ حِ الصَّ لو ما يف  نيْ َح يْ حِ الصَّ لحاديت  دا ولميا االنتقياد فهيذا ييي  فرض 

 ا.د  وال بابت  

َؤال  ؟ن تصديف  لم تصريح م م  ه   ل شر  ايبيار  ف   :السُّ

ا ييا لخيوان الَجَواب: ألنديا ذكرنيا كييف لخيذنا شيرو   ع ذا ي بت لن كتب ايسؤاا يمكين كيان متيأخر 

 اإلمام ايبيار  لهنا من ثالثة لمورع شر  اإلمام ايبيار  لخذناه لن  من ثالثة لمور لو يي  كذي ؟ 

تصيرف  صيحي   عيركيب ن يم ييا لخيين ود إييكم من يكتب يدا اآلن األوا األخ  يذا اي ي يف لميير ا

حتب لن  ب ض ايمرا  يذكر متاب ة ال عالقة بمتدها بايحديت ايذ  قب ها فقط من لجل لن في  م ال  ايشي بي 

قيد ديما  ؒ فالن ا من ايصحابة وايمتن ال عالقة ي  بما قب  ع فيريد لن يقوا إن ايش بي  دم ت   :يقوا

 ألوا لو األمر األوا.من  ذا ايصحابي وايشر  موجود  ذا ايوج  ا

ييذي   عايحفاظ ع ب ذي  ايقاضي اي يا ع ابن ايصالحع ايدوو ع ابن حجرع ابن رجب: نو اي اين

يا لخوان  ذه مسأية مهمة ايقاضي اي يا  شرح صيحي  اإلميام مسي م حيديت فهيو ي ير  ميده  اإلميام 
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حي  ايبييار  حيدي  ا مس م وي ر  مده  اإلمام ايبيار ع ايدوو  شيرح ايكتيابينع ابين رجيب شيرح صي

ا عحدي  ا ا إديداد  دع يوجد ب   ع ابن حجر شرح صحي  ايبيار  حدي  ا حدي  اع إديداد 
 عيكن لر ب كتاب  ف ق 

ا  ؤالء عدد م تتب   مين؟  تر كالمهيم ن تير كيالم ا وادتقراء تام يصحي  اإلمام ايبيار ع فإذا كان ال ي  فإذ 

ثين ع يب ميده  حيدِّ اع ع ب مده  اإلمام مسي مع لن إجمياع ايم  عي في  لن اإلجمب  هم ليف كتاب يد  ألن 

ا وادتقراء تيام ميا ت يدد م ألن ايق ية إذا كانت ق ية تق يد فتق يد من عدده تتب   عاإلمام مس مع فهذا خلأ

 لويب.

وما لوضحوه من شوا د لك ر مما ذكيره  يذا األخ  عوإذا كانت ايق ية ق ية إتباع فما ذكروه من لم  ة

 صدف  ذا ايكتاب.ايذ  

ألحادييت ب يدم  «تارييي  األوديط»و «تارييي  ايكبيير»ك رة إعالا اإلمام ايبييار  يف : األمر اي ايت

ميا يوجيد عديد األئمية ع يب ايوصيف  مين فيالن و يذا قيل   ال ي ر  ي  دماع   اثبو  ايسماع يقوا: إن فالن  

اعتدياء اإلميام ايبييار  هبيذا  ع فهيذا ييدا ع يبؒ ايموجود وايك رة ايموجيودة عديد اإلميام ايبييار  

 األمر.

َؤال ا عن عد دا  ايمديسين يف يسأا  :السُّ  ؟نيْ َح يْ حِ الصَّ لي  

  ذا يف مبحت ايتديي  نتك م ع ي  إن شاء اهلل. الَجَواب:

 ندظر اآلن يف ايسؤايين األخيرين  ذين بسرعة طويدا ع يكم.

َؤال د  :السُّ  يراد هبا االتصاا وال االنقلاع؟يبيان قصة وال  «عن ولن  » ل يمكن لن تر 

الع إذا جاء  عن لو لن يف رواية قصة ندظير يف ايشيرطين ايماضييينع نحين يميا حكمديا بيأن  الَجَواب:

أن ْم،اًر »رواية ابن ايحدفية لو يما حكم ي قوب بن شيبة بأن رواية ابن ايحدفية لن يما قاا عن ابن ايحدفية 

ي دم توفر ايشيرطين لو لحيد ما  اذا حكم بانقلاعها؟يم «وهو يصلي، فسلم ْليه ♀مر بالنبي 

ا ليي  كذي ؟ ن م؛ ألن ابين  و و ماذا؟ اي قاءع ما يف يقاءع يم يكن ابن ايحدفية يف وقت  ذه ايقصة موجود 

يم يتزوج لم  إال ب د وفاة فاطمية ووفياة  ◙؛ ألن ع ي ♀ايحدفية إنما ويد ب د وفاة ايدبي 

 .♀ردوا اهلل 

َؤال  ايقائل طوا ايصحبة يي  في  مزيد تحر ؟قوا  :السُّ
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ن م في  مزيد تحر ؛ يكد  في  تشددع فيير األمور ايودط وما دواه شيلطع ال يتسيا ل بيأن  الَجَواب:

 تحمل ايكل عد دة ع ب اتصاا وال يتشدد بأن نشرت  طوا ايصحبة يف كل حديت م د ن.

 واهلل َتَعالى َأْعَلم

َلى َنْبيِّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  نَا ُمَحمَّ
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َتَ هُرُض ع  َوْصِل َوعإِلْرَسهِل َأو ع رَّف ِع َوع َوق ِف

 َواْحُك،،،ْم لَِوْص،،،ِل ثَِق،،،َ  يف األْظَه،،،رِ  - 147

 

 َوِقْي،،،،،،،َل: َب،،،،،،،ْل إْرَس،،،،،،،اُلُه لِلْكَث،،،،،،،رِ  

َل لِْلنُّظَّ،،،،،،،،،،،،ارِ  - 148   َوَنس،،،،،،،،،،،،َب األوَّ

 

ُحْوُه، َوَقَض،،،،،ى )الُبَخ،،،،،اِرْي(   أْن َص،،،،،حَّ

 َلَ نَِك،،،،،،اَح إَلَّ بِ،،،،،،َولِيْ بَِوْص،،،،،،ِل  - 149 
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 ِم،،،،،ْن َواِح،،،،،َد يف َذا َوَذا، َكم،،،،،ا َحَك،،،،،ْوا 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ا: ؒ ذكر ايحافظ اي راقي    هدا مسأيتين تت مدان فروع 

 ت ار  ايوصل واإلرداا. :المسأل  األولى

 : ت ار  ايوقف وايرفا.سأل  الثاني والم

 و اتان ايمسأيتان مت  قتان بدوعينع لو ربما حتب ثالثة لنواع مهمة يف ع وم ايحديت:

 : ايحديت ايم ل.النو  األول

 : ايحديت ايشاذ.والنو  الثاين

 : زيادا  اي قا .والنو  الثال 

وايشيرح  ظهر من خالا ايكالم إن شاء اهلل اتان ايمسأيتان مت  قة هبذه األنواع اي الثةع ودي فهذان لو

 ق.كيفية  ذا ايت    

ي علما ت ار  ايوصيل واإلردياا يفهيو لن ي    واحيد بإديدادين لو لك ير ع يب وجي  روى حيديت ميرج 

اع وإن شئتم ق   عردال  م   ؛ يكين اي بيارة األدق األحسين مسيدد؛ ألني  مير  :مت    يوع ب وج  آخر مسدد  موصيوال 

وإديداده ظيا ره ايوصيل و يو يف ايوقيت نفسي  مرفيوعع  عوصوا ايمرفوعع ايذ  في م دا لن ايمسدد  و ايم

ييل «دنَ ْس،،مُ ال»ف كيي  اإلرديياا اإلدييدادع وعكيي   د  ر  ييا ايموصييوا ميين بيياب لن ايم  ع ويجييوز لن تقييوا لي  

  دا ت ار  ايوصل ما اإلردااع وديأيت يف ايم اا إن شاء اهلل توضي  ذي  بايتم يل.اايق ية األدادية  

ا  عايحديت ايذ  ت ار  في  ايوصل واإلرداا ايمقصود بي : لن ييروى حيدي ان ميرجهميا واحيد إذ 

دتب  يهذه ايق ية لن ايحديت إذا اخت ف ميرج ع فإن كل حديت مين  يذه األحادييت ي يد حيدي  ا ع يب وي  
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ون ميدار ويكي عحدةع ال ي ل اآلخيرع واتحياد ايمييرج بم ديب لن يتفقيوا يف مي ال  ايتياب ي لو تياب ي ايتياب ي

ايلرق ع ب ذي  ايتاب ي لو تابا ايتاب يع و ذا ي ر  من خيالا تتبيا ايليرقع و يذه األنيواع ايتيي تت  يق 

 ج يها وتوضحها.رق  ي ايتي ت  باي  ل األصل فيها ق ية تتبا ايل  

ا إذا ر   ييإذ  ا وع ييب وجيي  آخيير م  موصييوال  لو م   ورو  مييرة   ع  واحييدو  حيديت ميرج  ع فهييذا سييدد  ردييال 

 ت ار  ايوصل واإلرداا.سمب ي  

و يذا  عألن ايوصل يقت ب دالمت  من االنقلاع واإلرداا يقت ي عيدم االتصياا ؟لماذا هو تعار 

فيي  ت ي   آخر قيد وق يت   ويروى بوج    اي    ةعمن  ذه  دايم   روى بوج    ل ايحديتع فايحديت ي  ة من ع  ع   

ا.في ع ف هذا ي د  ذا ت   ايتي تقدح   ة  اي       ارض 

 عيف ع يم ايحيديت وت ار  ايوقيف وايرفيا مين لك ير اي  يل ايتيي تمير   عار  ايوصل واإلردااوت 

  يل ايتيي تمير  لع لن لك ر اي      ة وايج ي ةع  ذا يوض  يدا ص ت  بدوع ايم  وع من األنواع ايمهم  ف ذي   ذا ايد  

: يف كتاب اي  ل يإلمام اييدار قلديي  ا مين  ؒ يف األحاديت م ال   يذه اي  يل تيدور حيوا تجيد لن ك يير 

 ت ار  ايوصل واإلرداا لو ت ار  ايوقف وايرفا.

ياع وي يد  لما ص ت  بزيادا  اي ِّ  فيا ون اير  قا ع فإن اي  ماء ي دون ايوصل زيادة وي دون اإلرداا نقص 

يا قيا ع فزييادا  فيا داخيالن يف زييادا  اي ِّ وييذي  زييادا  لو ايوصيل واير   عزيادة وي يدون ايوقيف نقص 

ا إذا وقا ت ار   عقا  ال تقتصر ع ب زيادا  األيفاظاي ِّ  ورفا فإن  يذين  وإرداا لو وقف     وصل  بل لي  

 ما يدا ع ب ذي . ؒ قا ع وديأيت يف ت بير اإلمام ايبيار  ايدوعين داخالن يف زيادا  اي   

ا فهمدا ايمقصود بت ار  ايوصل واإلرداا.  إذ 

يروى ايحديت ايذ  ميرج  واحيد ونؤكيد ع يب ق يية لن  :لما ت ار  ايوقف وايرفا فايمقصود ب 

ييا إيييب ردييوا اهلل  اع لن يكييون ايحييديت ايييذ  ميرجيي  واحييد يييروى تييارة مرفوع  لن يكييون ايميييرج واحييد 

 وتارة موقوف ا ع ب ايصحابيع وديأيت بايم اا إن شاء اهلل توضي   ذا. ♀

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 ْظَه،،رِ َواْحُك،،ْم لَِوْص،،ِل ثَِق،،َ  يف األ - 147

 

 َوِقْي،،،،،،،َل: َب،،،،،،،ْل إْرَس،،،،،،،اُلُه لِلْكَث،،،،،،،رِ  

 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
307 

   يف ايوصل واإلرداا فقد اخت ف اي  ماء يف ايحكم ألحد ما.يقوا: إن  إذا وقا ت ار  

يكين بشير  لن  عكيم ي يذ  وصيل ايحيديت ولديددهكم يمين وصيلع ايح  : لن ايح  فالقول األول وهو

او  ألن  يذا ايير   :قيايوا   ريره فإن ايحكم يي ع يمياذا؟يكون  ذا ايواصل ثقة ع فإذا وصل اي قة حدي  ا لرد 

ثقة وزيادة اي قة مقبويةع ما دام لن  ثقة ل  يحفظ و و عدا  يف نفس ع فإني  يين ييذكر زييادة إال وقيد حفظهياع 

فزيادت  مقبوية بداء  ع ب ذي  ألن  عدده زيادة ع م و و يم ي ار  اآلخرع وإنما ذكر ما يم ييذكره؛ ف يذي  

 لن عدده زيادة ع م فإن  ذه ايزيادة تكون مقبويةع  ذا ت  ي هم. ما دام

ا ايقوا األوا ألن  عم ي  إذا كان مين ثقيةك  ح  ل وي  م ايوص  قد  في   عوإرداا   ووصل  لن إذا وقا ت ار   :إذ 

 زيادة اي قة مقبوية.

وا اي اين مدسوب إيب لك ير ايق ع يماذا؟يرج  اإلرداا ع ب ايوصلع (َوِقْيَل: َبْل إْرَساُلهُ ): القول الثاين

يمياذا  وديأتيدا بيان يف ق ية ايدسيبة  يذه إن شياء اهلل؛ يكين لصيحاب  يذا ايقيوا ميا ت  يي هم؟ عايمحدثين

؛ ألن اإلرداا ت  يل وايحديت ما دام لن  لعيل باإلردياا فتقيدم  يذه يقولون قدم اإلرداا ع ب ايوصل؟ي  

ا.اي  ةع يقدم اي  م هبذه اي  ة ع ب ايحكم بايظا   ر و و كون ايحديت مسدد 

  ذا ت  يل من ايت  يال .

 يظهر يدا األمر ج ي عددما نذكر ايراج  إن شاء اهلل.

َل لِْلنُّظَّارِ )  .ؒ ابن ايصالح  من ايذ  نسب األوا ي دظ ار؟(، َوَنسَب األوَّ

ُحْوهُ )  .  (أْن َصحَّ

األصيوا وع يم ايكيالم وايجيداع  وايفقهياء اييذين يهيم عدايية ب  يم عظار: ل  اي  مياء األصيوييينايد  

 حوا لن ايحديت إذا ت ار  وص   وإرداي  فإن  يحكم ي موصواع لو ي واصل. ؤالء رج  

: ل   ؤالء ايدظارلع (َوَقَضى الُبَخاِريْ ) ه  و  ح  ح   .ن  ص 

 بَِوْص،،،،،ِل َلَ نَِك،،،،،اَح إَلَّ بِ،،،،،َولِيْ  - 149

 

 َم،،،،،ْع َك،،،،،ْوِن َم،،،،،ْن َأْرَس،،،،،َلُه َكاْلَجَب،،،،،لِ  

؛ حييت حكيم ؒ فهم من كالم  بيايقوا األوا لو ايميذ ب األوا اإلميام ايبييار  ن ي  يقوا: مم 

م ايبييار  حكم بأن  موصوا ما لني  ت يار  وصي   وإردياي ع فحكيم اإلميا «َل نكاح إَل بولي»يحديت 

 وقاا: زيادة اي قة مقبوية.ع بأن  ايراج  في  ايوصل

 .(َمْع َكْوِن َمْن َأْرَسَلُه َكاْلَجَبلِ )
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 ذا ايحديت و و حديت مشهور عدد ايفقهاءع وع ب ليسيدة  ؟«َل نكاح إَل بولي»قصة حديت  ما  ي

 ايداسع  ذا ايحديت وقا في  ت ار  يف وص   وإرداي ع فرواه جبالن عظيمان يف ايحفظ واإلتقان و ميا:

يسيبي ي ع روياه عن لبي إدحاق ايسبي يع لبو إدحاق ا-رحمهما اهلل-ودفيان اي ور   عش بة بن ايحجاج

ب  ي.-بفت  ايسين ايمشددة وكسر ايباء-ادم  عمرو بن عبد اهلل ايسبي ي   ع ايس 

فرواه ش بة ودفيان عن لبي إدحاق ايسبي ي عن لبي بردة بن لبي موديب األشي ر  عين لبيي موديب 

ع شي بة وديفيان ◙األش ر   ع قاا: قاا ردوا اهللع ن م روياه عن لبي إدحاق عن لبيي بيردة مرديال 

لني  قياا:  ♀لبو بردة تاب ي ويرو  عين رديوا اهلل ع عن لبي إدحاق عن لبي بردة مردال  روياه 

 ل.د  ر  ع فهذا ايحديت يف االصلالح يسمب م  «اح إَل بوليكَ  نِ ََل »

ع و ميا يف ايحفيظ واإلتقيان كميا  ش بة ودفيان يرويان ايحديت عن لبي إدحاق عن لبي بردة مرديال 

 قاا ايحافظ اي راقي: كايجبل.

حفظ ا وإتقان ا ل  ردوخهم يف ايحفظ واإلتقيان كم يل رديوخ ايجبيلع ع (ْع َكْوِن َمْن َأْرَسَلُه َكاْلَجَبلمَ )

ودييفيان اي ييور  ميين لكييابر لئميية ايحييديت يف زميياهنم  ؒ وال شيي  يف ذييي ع فييإن شيي بة بيين ايحجيياج 

ردة عين رديوا اهلل ولشد م حفظ ا وإتقان اع فرويا  ذا ايحديت مردال  عن لبي إدحاق ايسبي ي عين لبيي بي

♀. 

واةع فيرووه عين لبيي إديحاق عين لبيي بيردة عين لبيي ؛ لبيي موديب خايف ش بة ودفيان عدد مين ايير  

 .«اح إَل بوليكَ  نِ ََل »: ♀ع قاا: قاا ردوا اهلل ◙األش ر  

ايحيديت اييذ  م يب عين لبيي بيردة عين رديوا اهلل : ايفرق بين  ذا ايحديت وايحيديت ايماضييو

 دفيان.ع و و حديت ش بة و♀

ايصييحابيع قيياا: قيياا ردييوا اهلل  ر  ك   ييذا ايحييديت عيين لبييي بييردة عيين لبييي مودييب األشيي ر ع فييذ  

اإذ  ع «َل نك،،اح إَل ب،،ولي»: ♀ ا عيين لبييي ع ا ايحييديت رو  مردييال  ورو  مسييدد  ميين رواه مسييدد 

ابين  ورواهع ابين ابدي  إدرائيل حفيد لبي إدحاقع يل بن يون  بن لبي إدحاق ايسبي يرواه إدرائع إدحاق

 وقدمدا ايحفيد ع ب األب؛ إلتقان ايحفيد.ع حاق و و يون ؛ يون  بن لبي إدحاقلبي إد

ا رير يون  ورير إدرائيل رواه ز ير بن م اوية و و ثقة.  ورواه لي  
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ع قرييب مين حياا شيريف ن ايربيياع و يووقي  بيع    م يف حفظ  وشري  بن عبد اهلل ايدي ي و و متك   

ع وملر  بن طرييفع اح بن عبد اهلل اييشكر ع و و ثقةولبو عوانة ايوضع ييوعبد ايحميد بن حسن ايهال

ورو  يف ب يض ايمسيانيد عين اإلميام لبيي حديفيةع ل  قرييب مين ع ورقبة بن مصيق ةع وزكريا بن لبي زائدة

ورقبية  عإدرائيلع يون ع ز يرع شري ع قي ع عبد ايحميد بن حسين ايهاليييع لبيو عوانيةع ملير ع عشرة

 واإلمام لبو حديفة رحم اهلل ايجميا. عزكريا بن لبي زائدةو عبن مصق ة

ا عدد ك ير يف م   يكين اي يدد ايق ييل م هيم ايحفيظ واإلتقيانع واي يدد ايك يير م هيم  عق ييل قابل عدد  إذ 

.  ايك رة وإن يم يكن لفراد م يف ايحفظ واإلتقان كأفراد من رواه مردال 

مييا لن ايييذ  خييايفوه لو مييا لن ايييذين  رجيي  لن ايحييديت موصييوا مسييددع ؒ اإلمييام ايبيييار  

 خايفوا  ؤالء األك ر عدد م ايحفظ واإلتقان.

 زيادة اي قة مقبوية. قاا: ؒ روى ايحاكم وريره عن اإلمام ايبيار  

لني  ديئل  ؒ ع رويا عين ايبييار  «ايكفاية»واييليب يف  «ايسدن ايكرى»روى ذي  ايبيهقي يف 

 من وص   بايصحةع وقاا ايزيادة من اي قة مقبوية.ع فحكم ي«يكاح إَل بولِ َل نِ »عن حديت 

ع يب ايميذ ب  ؒ الح من  ذا لن اإلمام ايبييار  وقب   ابن ايص   ؒ فأخذ ايحافظ اي راقي 

ياع دييأتيدا زييادة بييان عديد ايكيالم ع يب اييراج  إن شياء اهلل ب يدما  عاألوا و و لن زيادة اي قة مقبوية مل ق 

 ندتهي من األقواا.

ايقوا اي ايت: إذا ت ار  وصل وإردااع فيقدم قوا األك رع و يذا واضي ع ل  م يل ع (ْكَثرُ َوِقْيَل اَل)

يا رووا ايحيديت ع يب وجي  وراوييان رووه ع يب وجي ع  ايحديت ايذ  م يب اآلن األك ير لحيد عشير راوي 

 فيقدم قوا األك ر؛ ألن تلرق احتماا اييلأ ع ب األك ير لقيل مين تلرقي  ع يب األقيلع ل  احتمياا اييليأ

 بايدسبة يألك ر لقل من احتماا اييلأ بايدسبة يألقل.

م قوا األحفظع ال ندظر إيب عيددع وإنميا ندظير إييب ايحفيظ قيل: يقدِّ ع (َوِقْيَل: األْحَف ُ ) ايقوا ايرابا:

 ما كان ايحفظ واإلتقان قدمدا ايقوا بمن روى لو بما رواه ل ل ايحفظ واإلتقان. فحيت   عواإلتقان

ا  ذا  و ايقو : ْن،دنا الق،ول األول ا ايراباع تقديم رواية ل ل ايحفظ واإلتقانع ما اييراج  يف  يذا؟إذ 

 وخايف في  ريرهع فوص    و ولرد   ريرهع فيقدم قوا من وصل. عقة حدي  اإذا روى اي ِّ 

 م قوا من لردل.قد  : لن  ي  القول الثاين
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 م قوا األك ر.قد  : لن  ي  القول الثال 

 م قوا األحفظ.قد  : لن  ي  القول الرابع

ايراج  رير  يذه األقيواا األرب ية ك هيا و يو: اعتبيار ايحفيظ وايك يرة وايقيرائنع  ما ايراج  يف  ذا؟

اعتبار رواية األحفظ لو األك ر ما ايقرائنع اعتبار رواية األحفظ واألك ر ما ايقرائنع بم ديب لن ايمحيدثين 

ييا ي   ويقييدم األك ييرع وإنمييا يدظيير يف ايقييرائن  عم األحفييظقييد  وايدقيياد يييي  عدييد م قاعييدة م ييلردة لنيي  دائم 

لو دالييية كييون  ييذا  عايموجييودة يف  ييذه ايروايييةع فييإذا كييان ايقريديية ايموجييودة لو دالييية ايحفييظ واإلتقييان

ا عدد األك ر لخذ بقوا األك رع إذا وجيد  عديد األحفيظ لخيذ بقيوا األحفيظع  ا وموجود  ايحديت محفوظ 

األقلع فميا يوجيد يف ايروايية مين ايقيرائن ايم تيرةع فإني  يؤخيذ بميا تيدا إذا وجد  عدد األقل لخذ بقوا 

 ع ي .

يكن  داك عديدنا صيورة يمكين لن تكيون شيب  متفيق ع يهيا و يي إذا كيان صياحب ايزييادة تيوافر فيي  

 صفتان لو وجد  في  صفتان:

 : لن يكون من ل ل ايحفظ واإلتقان.الصف  األولى

 زاد ع ي .: لن يستو  ما من والصف  الثاني 

يا لو   ذه ايصفة لك ر نقاد ايحديت ي ترون زيادت  مقبويةع إذا كان صاحب ايزيادة دواء  وصال  لو رف  

 قاد ع ب قبوا زيادت .وادتوى ما من زاد ع يهمع فإن لك ر ايد   عزيادة ليفاظ من ل ل ايحفظ واإلتقان

 ال يكون واض  عدد ايب ض. ما ادتوى ما من زاد ع يهم قدب  ايحفظ واإلتقان لظن واض ع ر  

ا ي   قاب ي  ك يرةع قاب   اثدانع ك يرة ي  قاب   واحدع اثدان ي  ادتوى ما من زاد ع يهم بم دب: لن  إذا كان واحد 

يكون  ديا  م  ه  وال ي زم يف ايك رة يا إخوان تتبا تفاصي هاع ل  و دا م ال  ثالثة البد لن يكون  دا ثالثة الع ايم  

ا يف لحيد اييوجهين؛ ألن  ديا يدتفيي ايتسياو ؛ يكن ال  عجما و دا جما ا جيد  يكون  يذا ايجميا مي ال  ك يير 

يكن إذا كان  دا م ال  لرب ة و دا خمسة ال بأسع  دا لرب ية و ديا ديتة مل يق ايجميا يشيم همع فيال يييرج 

  ذا ايوصف لحد ايجهتين عن ايتساو .
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ا اييالصة مما دبق دواء  لكيان وصيال   عع ب قبوا ايزيادة فيهاتفق لو شب  اتفاق لندا عددنا صورة م   :إذ 

ا لو زيادة ليفاظ حيدميا ييأيتع  -إن شياء اهلل-قيا  وتدبهوا يهذا ديدحتاج إييي  يف مبحيت زييادا  اي ِّ  علو رف  

 قبل ايزيادة إذا وجد شرطان:ففي  ذه ايصورة ت  

 : ايحفظ واإلتقان.الهرا األول

 االدتواء ما من زاد إيي .: والهرا الثاين

جيد  قيرائن تيرج  لحيد ايجيانبين لخيذ هبياع وايةع فيإذا و   ذا يدظر إيب ايقرائن ايتي تتوافر يف اير   رير

ديي بحجتي ع فهيذا ايلرييق رقع  يذا ييديي بحجتي  و يذا ي ي  ايل  أإذا تكاف فيسأا  دا دائل دؤاا ويقوا:

يحايية يحكيم بيأن كيال ةع يف  يذه اةع و ذا ايلريق عدده وصف ييدا ع يب ايقيو  عدده وصف يدا ع ب ايقو  

 ايوجهين صحي .

ع يفقهياء مي ال  ت ارضيا فتسياقلاع الويم يمكن ايرتجي  ال نقوا  ديا كميا يقيوا ا عإذا ادتوى ايلريقان

ل ايموصوا وال ي ل ايموقو  ايمرفوعع بأهنما ادتويا فيكيون د  ر   ل ايم  قاا كال ايوجهين صحي ع فال ي  ي  

ا.ايراو  ايذ  روى ايحديت مرة رواه مرد  ال  ومرة رواه موصوال  ومرة رواه موقوف ا ومرة رواه مرفوع 

ا. ا يف ايتلبيقع يف ايتلبيق تمر ك ير    ذه ايقواعد يا إخوان مهمة؛ ألهنا تمر ك ير 

 ع يقوا ايحافظ اي راقي:«اح إَل بوليكَ َل نِ »ن ود إيب ايم اا ايذ  كان م دا و و حديت 

 َوَقَضى )الُبَخاِرْي( 

ْ  ومَوْ ذذذذذذذذذذذذذذ م  - 149 َ  ومذذذذذذذذذذذذذذَو م  ََ نمَاذذذذذذذذذذذذذذ َ  إ
 

ََه  َ  ْ َدَذذذذذذذذذذذذذذذ م    َمذذذذذذذذذذذذذذذْ  َ ذذذذذذذذذذذذذذذْو م َمذذذذذذذذذذذذذذذْ  َِّْ َ ذذذذذذذذذذذذذذذ
رواهتيا فييهم ثقيا    ل حكم اإلمام ايبيار  بأن ايراج  ايروايية ايموصيوية؛ ألن راويهيا ثقية فقيط؟ 

ذكرنا إدرائيل وذكرنا لبا عوانة وذكرنيا ب يض اي قيا  اآلخيرينع ايصيحي  لن اإلميام ايبييار  ييم ييرج  

 ايوصل يكون راوي  ثقةع وإنما الجتماع قرائن عديدة مدها: طريق

واحيدع لميا  يؤالء ايدفير ك يرهتم تيدا ع يب لهنيم   بة وديفيان ديم ا ايحيديت يف مج ي   إن ش   :قايوا

ت دد ايمج   يها فائيدة لن اييراو  و يو لبيو  دم وا ايحديت بأك ر من مج  ع ما فائدة ت دد ايمج  ؟

ع ايمج يي   إدييحاق كييرر ايوصييل يف ايمج يي  ع ويف ايمج يي  اي يياين رواه موصييوال  األوا رواه موصييوال 

ع فتكرار ايوصل يدا ع ب ت بت  في ع  ذه ايقريدة األويب.  اي ايت رواه موصوال 
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اع فإن لحد ما دأا لبا إدحاق لدم ت عين القرين  الثاني  : لن ش بة ودفيان لخذا  ذا ايحديت عرض 

؟ قاا ن يمع فهميتم اي ير ع اي ير  «اح إَل بوليكَ  نِ ََل » قاا: ♀لبي بردة قاا: قاا ردوا اهلل 

 ل  ايلايب  و ايذ  يقرل ايحديت وي رض  ع ب ايشيخ.

اح إَل َك،، نِ ََل »قيياا:  ♀فسييأا لحييد ما لبييا إدييحاق لدييم ت عديي  لبييي بييردة لن ردييوا اهلل 

ا. ؟«بولي  فقاا ن مع فأخذا ايحديت عرض 

ا وايسماع م  لما اآلخرون فإن    .ع ب اي ر  قدم  هم لخذوه دماع 

 ي لن لبا إدحاق ربما ظن لهنم يسيأيون  عين ديماع  مين لبيي بيردة وال يسيأيون  عين  :أخرى وناحي ب 

ثهم لبيي إديحاق عين لبيي بيردة عين لبيي موديب قدم رواية اآلخرين ايذين حيد  إدداد ايحديت ك  ع فهذا ي  

 وداق يهم اإلدداد بتمام .

درائيل بن يون  بن لبي إدحاق عن جدهع ورواه يون  بن لبيي : لن  ذا ايحديت رواه إالقرين  الثالث 

ل يل بييت ايرجيل  عه  من رير   إدحاق عن لبي ع ول ل بيت ايرجل إذا كانوا من ل ل اي  م فهم لدرى بحدي    

يا  يذه األحادييت ايتيي  يي مين لحادييت  إذا كانوا من ل ل اي  م فهيم لدرى بحدي ي  مين ريير م خصوص 

ويك ر ذكر اع فاجتماع  ذه ايقرائن ك ها  و ايذ  دعا اإلمام ايبيار  إيب تيرجي   األحكام ويك ر إيراد ا

واجتم يت م هيم  يذه  عد كون مين لرديل ثقيةع وإنميا  يم فييهم ثقيا جر  ويي  م   عايوصل ع ب اإلرداا

 كم بأن ايحديت ايموصوا ايمسدد و و ايراج .ايقرائنع ف ذي  ح  

 وصل وإرداا ووقف ورفا وزيادة ثقا  يدظيرون إييب ايحفيظ ثين إذا وقا اختال  يفحدِّ ايم   وعادة   

 عتفق ع يها تقريب يادا لن عددنا صورة م     م م  واإلتقانع يدظرون إيب ايك رةع ويدظرون إيب ايقرائنع ف ذي  تقد  

يكين إذا ييم توجيد  يذه ايصيورة  عو ي إذا كان لحد ايجانبين في  ايحفظ واالتقان ما اديتوائ  ميا مين زاد

 ن إيب ايقرائن ايتي تدا ع ب لن لحد ايوجهين لحفظع وم  دا اآلن بب ض  ذه ايقرائن.فيدظرو

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

،،،،،ْدَل َيْحَف،،،،، ُ   ........................................ َْ  ُث،،،،،مَّ َفَم،،،،،ا إْرَس،،،،،اُل 

،،،ي َأْهليَّ،،،ِ  الَواِص،،،ِل، أوْ  - 151 
 َيْق،،،َدُح فِ

 

َل،،،،،،،،ى األََص،،،،،،،،لِّ   َْ  ، َوَرَأْواُمْس،،،،،،،،نَِدِه 

 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
313 

وكذي  زيادة األيفاظ من ثقية وعرضي  ثقية  عيقوا إذا ت ار  وصل وإرداا وكذي  ايوقف وايرفا

ألن ايبياب  ديا بياب تيرجي  وييي  بياب قيدح يف ايشييو  علحفظ مد ع فإن ذي  ال يقدح يف اي قية األوا

راو  نفسي ع يمياذا ييا وال ي يزم لن يقيدح ذيي  يف ايي عنفس ع باب تيرجي  ألحيد اييروايتين عين ايشيصيين

يييف ايجييرح وايت ييديل يف بيياب ميين ت   -إن شيياء اهلل-ديييأتيدا  إخييوان؟  يير  رد لن اي ييبط ي  قبييل روايتيي  لو ت 

 قا  ويو يف األر ب.بموافقة ايراو  يروايا  اي ِّ 

ا لن د يفإن  ال يقدح في ع فهذا اييذ  يوضي   يذا ايكيالم اييذ      علن  يو خايفهم يف األقل :مفهوم ذي 

او   يفة  ذا ميا او  اي قية األوا؛ ألن  يذه مدي  ولتقين ال يقيدح يف ايير   آخير ثقية  يو لحفيظ   اي قية ييراو  اير 

 يكن ميايفت  ايق ي ة ال تج  دا نقدح في ع  ذا من جانب. عيايفة ميايفة ق ي ةع األر ب لن  يوافقايم  

ايرتجيي  ال مين بياب تيقدديا  فإن  ذا من بياب ع: نحن وإن رجحدا رواية ايراو  اي اينومن جانب آخر

بيين بياب ايرتجيي  وبياب ايقليا  وقلا ايش  من لن رواية ايراو  األوا ربما تكون  ي ايراجحةع ففيرق  

ييذي  اي  مياء اخت فيوا يف  يذه ايمسيأية إييب  يذه  عويي  باب قلا وجزم عوايجزمع إنما  دا باب ترجي 

 .  ؒ األقواا األرب ة ايتي ذكر ا ايحافظ ايذ بي 

ا  ال يقدح رواية ايراو  ايذ  لردل يف رواية ايراو  ايذ  وصل. إذ 

 ثم قاا:

ْف،،ِع َوَل،،وْ  -152 : اْلُحْك،،ُم لِلرَّ  َأنَّ األَص،،لَّ

 

 ِم،،،،،ْن َواِح،،،،،َد يف َذا َوَذا، َكم،،،،،ا َحَك،،،،،ْوا 

 ايمسأية اي انية واالخيرة: ق ية ت ار  ايوقف وايرفا. 

ألن  :قيايوا تقديم ايرفيا ع يب ايوقيفع يمياذا؟يقوا: رلى اي  ماء لن األص  إذا ت ار  رفا ووقف 

ما ما تقدم من ق ية لن زييادة اي قية مقبويية قيايوا إن  يذا اييذ  وقيف لو لن  يذا اييراو  األصي ي حيدث 

ا واآلخر دم   موقوف ا.  بايحديت ع ب وجهينع فسم   كل واحد مدهما ع ب وج ع فاألوا دم   مرفوع 

ايية ايموقوفية مي ال  ايصيحابي ذكيره ع يب ديبيل ون ايراو  يف ايرقايوا أل ايسؤاا يماذا يروي  موقوف ا؟

ع «اح إَل ب،وليَك، نِ ََل »ايفتيةع ل  م ال  ديأتيدا يف ايم اا إن شاء اهلل نفرت  م اال  م ال  ايحيديت اييذ  م يب 

ع  يو «اح إَل ب،وليكَ  نِ ََل »فيقوا ايمجيب:  شيو يسأا يقوا:  ل يجوز لن تدك  ايمرلة بدون ويي؟ يأيت

ع فيظن ايساما لن  يذا كالمي  فيدسيب  إييي ع «اح إَل بوليكَ  نِ ََل  »: ♀اآلن يم يقل قاا ردوا اهلل 
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واييذ   ♀فا وايوقفع فيإن اييذ  رفيا لديدده وحكياه عين ايدبيي ال ت ار  بين اير   :فيقويون

 وقف حكاه عن ذي  ايصحابي ع ب دبيل ايفتيا ب .

 .نأخذ م اال  يهذا ثم نبين ايراج  إن شاء اهلل

يجمع الصوا قب،ل الفج،ر  مْ ن لَ مَ »م ال  عددنا حديت ايم اا دد ود إيي  إن شاء اهلل؛ يكن عددنا حديت 

يا مين طرييق ايز ير  عين ديايم عين لبيي  عين حفصية «فَل صياا ل،ه  ▲ع  يذا ايحيديت رو  مرفوع 

ياع     و  ع  كذا ر   «اا لهيَ وا قبل الفجر فَل ِص يجمع الصَّ  مْ ن لَ مَ »: ♀قايت: قاا ردوا اهلل  مرفوع 

رواه  كذا يحيب بن ليوب عن عبد اهلل بن لبي بكر بن حزمع اإلشكاا لن يحيب بن ليوب  يذا ميت يف فيي  

قا ع فم ال  رواه عبد ايرزاق ايصيد اين عين ابين جيري  يكن متابا من ب ض اي ِّ  عوايراج  لن  ديء ايحفظ

ا ▲ثقة ابن جري  عن ايز ر  عن دايم عن لبي  عن حفصة   .مرفوع 

ا  داك ب ض اي    من  و يف مرتبة صدوق م ل إديحاق  رووا م ل ابن يهي ة وب ض   ع فاء كذي ولي  

 بن حازم.

ا مدار ايحديت وميرج ايحديت ي ود إيب ايز ر ع ايز ر  كل األديانيد ت يود إييي  يكين اييرواة  عإذ 

ي بكير بين حيزم وعدي  يحييب بين عد  اخت فواع ف ددنا  دا ابن جري  ويف ايلريق اآلخر مي ال  عبيد اهلل بين لبي

ا ما  و موجيود ل  يف إديحاق بين حيازم عين عبيد اهلل بين لبيي بكير بين  ليوب ويف طريق حتب ايز ر  لي  

ا ميرج ايحديت ي ود إيب دايمع ل  كأن ميرج ايحديت مرتدد بيين ايز ير   حزم؛ يكن عن دايمع فأي  

 وبين دايم.

ةع يحيب بن ليوب في  كالمع ابن يهي ة فيي  كيالمع ابن جري  ثق  ؤالء ب  هم ثقا  وب  هم ض فاء:

يا ديايم عين لبيي  عبيد اهلل بين عمير  عين  ¶إدحاق بن حازم صيدوقع  يؤالء رووا ايحيديت مرفوع 

،، مْ َل،، نْ َم،،»: ♀حفصيية قايييت: قيياا ردييوا اهلل  ▲لختيي ؛ لم ايمييؤمدين  ب،،ل ياا قَ يجم،،ع الصِّ

يا ع خايف  ؤالء خايفهم عبيد اهلل اي «له الفجر فَل صيااَ  مر  لحد اي قيا  ايمتقديينع ايحفياظ وتاب ي  لي  

ا لحد ايحفاظ ايمتقدينع روياه عن ايز ر  عن ديايم عين لبيي   ايزبيد  محمد بن ايوييد ايزبيد  و و لي  

يجم،ع  مْ َل، نْ َم، »: -ولرضيا ا ▲-عن حفصة عمت ؛ عمة ديايم قاييت لو كانيت تقيواع ل  حفصية 

 يذا كيالم  «ل،ه بل الفجر فَل صيااَ ياا قَ يجمع الصِّ  مْ لَ  نْ مَ  » «له فَل صيااَ أو ِمن أول الليل بل الفجر ياا قَ الصِّ 
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وتياب هم ميا شييء مين ع «ل،ه بل الفجر فَل صيااَ ياا قَ يجمع الصِّ  مْ لَ  نْ مَ  »تقوا:  ▲حفصة  من اآلن؟

ايميايفة م مرع فروى ايحديت عين ايز ير  عين ديايم عين حفصية مباشيرة عين عمتي  ديايم عين عمتي  

 كن موقو  وم مر  ثقة.مباشرة؛ ي

فهؤالء ثالثة من اي قا : عبيد اهلل اي مر  ومحمد بن ايويييد ايزبييد  وم مير بين راشيد ك هيم رووه 

ع يب ايقيوا ايميذكور يف اييدظمع فإني   موقوف ا ع ب حفصةع فبأيهم نأخذ بقوا من وقف لو بقوا مين رفيا؟

 ألمرين: يحكم بأن  ذا ايحديت ايصحي  في  لن  مرفوع يماذا؟

ألن ايزيادة من اي قة مقبوية وقد رواه من اي قا  بن جري ع ورواه من اييرواة ايصيدوقين إديحاق بين 

 حازمع ورواه من ايمتك م فيهم ابن يهي ة ويحيب بن ليوب.

حدثت بايحديت ع ب ايوجهين مرة لدددت  إييب  ▲لن حفصة  :واألمر اي اين لن يقائل لن يقوا

ع ومرة ذكرت  ع ب دبيل ايفتياع فال ♀اي  ردوا اهلل ؛ يتبين لن  ذا ايكالم ق♀ايدبي 

 ت ار  بين ايمرفوع وبين ايموقو .

ع ▲ولن ايصيحي  فيي  لني  مين كيالم حفصية  عيكن ايصحي  ايحكم لن  ذا ايحيديت موقيو 

اإلمام لحمد عن  ذا ايمرفوعع فقاا: ما ي  عدد  ذي  اإلدداد إال لن  عن ابين عمير وحفصية  ل  ئ  ويذي  د  

يا رواه اإلميام مايي  يف  إددادان جيدانع ل  لن  موقو  ع ب ابن عمر وموقو  ع ب حفصة جيد؛ ألن  لي  

موقيو  ع يب ابين  «له بل الفجر فَل صيااَ ياا قَ يجمع الصِّ  مْ لَ  نْ مَ »ايموطأ ماي  عن نافا عن ابن عمر قاا: 

 جيدع ل  قو .عمر  عمرع فيقوا اإلمام لحمد لن  عن حفصة وعن ابن

ايبيار  رير مرفوع لص : ل  ايموقو   و األصي ع يقيوا اإلميام ايبييار  ريير مرفيوع قاا اإلمام 

 لص .

ا يقوا لبو داود عن نافا عن ابن عمر قويي  و يو لصي ع     و  قد ر   :ال يص  رف  ع وقاا ايرتمذ  :لي  

 وقاا ايدسائي ب د ذكره يحديت حفصة موقوف ا ع يها: وايصواب عددنا موقو  ويم يص  رف  .

ا قيياد يحكمييون بييأن ايحييديت إذا اخت ييف رف يي  ووقفيي ع فييايحكم ايرافييا كييالم هم ل  ايد  ايقييوا بييأن   إذ 

وم يل مسيأية  عمرجوح وايصواب ما تقدم من لن مسأية ايرفا وايوقف  ي م يل مسيأية ايوصيل واإلردياا

عييب فييي  اي قييا  ايزيييادا  األخييرى إذا كانييت يف األيفيياظ لن  ديياك صييورة متفييق ع ييب قبويهييا وايبيياقي ترا

وال يحكميون  عايشوا د وايقيرائنع ايدقياد يراعيون ايشيوا د وايقيرائن ايتيي تتيوافر يف كيل حيديت بحسيب 
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بحكم م لرد إال يف ايصورة ايماضيةع و ي لن يكون ايذ  زاد من ل ل ايحفظ واإلتقان ولن يسيتو  ميا 

 ولما يف ايباقي فإهنم يراعون ايقرائن. عمن زاد ع يهم

يكين  عخيرىية ع ب لحد ايوجهين رواه األحفيظ لو رواه األك ير لو توجيد قيرائن ل  من ايقرائن من األد

 لر ب ايقرائن ايتي تمر  ي ق ية األحفظ وق ية األك ر.

نبحيت عين مزييد قيرائنع ن يم تيرج  لحيد  يقوا م ال  دائل ت ار  األحفظ ميا األك ير؟ :يرد سؤال

 ال ايوجهين صحي .ايجانبينع فإذا تكافأ  دا حفظ و دا ك رةع فيحكم بأن ك

  دا م اا يا لخوان ربميا يسيأا ديائل
 
لنديا ذكرنيا فيميا م يب م ياال  يحيديت ت يار  فيي  وصيل  :م ي

و ذا ييي  ايم ياا األك يرع األك ير اي كي  لن يكيون اييراج  اإلرديااع فدأخيذ  عوإرداا وايراج  وص  

 م اال  يذي  ت ار  وصل وإرداا وايراج  اإلرداا.

ا م اا مشهور ع  ع  يذا ايحيديت رواه «َلل إل،ى اهَّلل ال ،َلثالَح، أبغ،ُض »ب األيسدة و يو حيديت لي  

 ♀عن ايدبيي  ¶محمد بن خايد ايو بي عن م رِّ  بن واصل عن محارب عن ابن عمر 

ع محمد بن خايد ايو بي عن م ير  بين واصيل عين محيارب وابين «َلثل إلى اهَّلل ال َّ ََل الَح  أبغُض »قاا: 

 مرفوعا. ♀ دثار عن ابن عمر عن ردوا اهلل

لخايف محمد بن خايد جماعةع فرووه من حديت م رِّ   د  ر  ع رواه وكيا بين ايجيراح و يو حيافظ م 

متقنع ولحمد بن يون  و و ثقةع يحيب بن بكير و و ثقةع لبو ن يم ايف ل بن زكير و و ثقةع روى  يؤالء 

ع محيارب بين دثيار تياب  ي يقيوا قياا ايدبيي األرب ة ايحديت عين م ير  بين واصيل عين محيارب مرديال 

  «.َلثل إلى اهَّلل ال َّ ََل الَح  أبغُض  » ♀

ا موصيوا مسيدد  اآلن عددنا وج  يروي  محمد بن خايد موصوا مسدد ووج  يروي  لرب ة ثقا  ولي  

ومحمد بن خايد  ذا ثقة؛ يكن ايراج   دا اإلرداا ما لن  ثقة وزيادة اي قة مقبويةع ما ذي  رجي  األئمية 

 ♀إنما  و محارب عين ايدبيي » :يقوا لبو حاتم عما  ي نصوصهم ثم نذكراإلرداا يماذا؟ لو 

ألن  ديا يف ايجانيب  ع وقياا اييدار قلديي ايمرديل لشيب  وكيذي  قياا اييليابي وريير مع يمياذا؟دال  ر  وم  

اآلخر ايذ  روى اإلرداا اجتما ايحفظ ما ايك رة وايجانب األوا ايحفظ دون ايك رةع فيرج  ايجانيب 

 ما ايك رة. األقوى وايحفظ 
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 ذا م اا من لم  ة ت ار  ايوصل واإلردااع ف ذي  ايحديت  ذا ايصواب لن  مردل يي  بمرفوع 

 .ت ايب ؒ من مراديل محارب بن دثار 

نكتفي هبذا ونأخذ ب ض األدئ ة بحسب ما تيسر من ايوقيتع وتالحظيون ييا لخيوان لن بيدلنا اآلن يف 

من ايدقية وكميا قيدمت لن  يذا ايديوع مت  يق بديوع ايم يل ايمجموعة ايتي فيها شيء من ايتفاصيل وشيء 

ومت  ق بايشاذ وزيادا  اي قا  و ذه األنواع من األنواع ايدقيقة ايتي تحتاج إيب شيء مين ايصير وشييء 

 من ايتفصيلع فدسأا اهلل لن ي ين ايجميا كال  ع ب كل.

 يقوا:  ذا األخ يسأا عن مسأية ايتديي ؟

 بوع ايقادم إن شاءع فهذا ايسؤاا يؤج   لخونا إيب ايدرس ايقادم.ايتديي   و درددا يف األد

 يقوا األخ: إذا ت ار  حديت راو  ثقة ما راو  لوثق مد  لال يقدم األوثق؟

 ذا ايذ  ق داه قبل ق يل لن  تراعب ايقرائنع من ايقرائن تقيديم األوثيق واألحفيظ وييذي  يف ايصيورة 

يدقياد اشيرتطوا االدييتواءع االديتواء يييا إخيوان يييي  يف اي يدد فقييطع ايتيي ق ديا لهنييا شيب  متفييق ع يهيا عدييد ا

 االدتواء يف ايحفظ واإلتقانع االدتواء يف اي ددع فاالدتواء يف كال ايجانبين ويي  يف اي دد فقط.

يا  إذا تيايفا لو اخت يف حيديت راو  ثقية ميا راو  لوثيق مدي ع فيإن حيديت األوصيا  يسيمب محفوظ 

ا ؛ ألن األخ يسأا لال يكون حديت اآلخر من قبييل ايشياذ؟ ن يم يسيمب ايحيديت وحديت اي قة يسمب شاذ 

ا. ا ويسمب اآلخر محفوظ   األقل شاذ 

َؤال  يشكل ع ي لبو إدحاق وابن إدحاق؟ :السُّ

 ما شيصان ميت فان وعايمان ميت فيان مين نيواحي عدييدة لبيو إديحاق اديم  عميرو بين عبيد اهلل 

دحاقع وايسبي ي من ايتياب ين وابين إديحاق مين لتبياع ايتياب ينع ايسبي ي وابن إدحاق ادم  محمد بن إ

اع فايسبي ي ثقة حافظ وابن إدحاق صيدوق  ا ميت فان يف اي قة واإلتقان لي   فهم ميت فان يف ايلبقة ولي  

يشرتكان يف شييئين يف إديحاق؛ ألن  ديا لبيو إديحاق و ديا ابين إديحاقع ولن ك يهميا  «المغازي»وإمام يف 

   وديأتيدا  ذا إن شاء اهلل يف مبحت ايتديي .ي ر  بايتديي

َؤال  ما م دب قويهم ميرج  واحد؟ :السُّ

؟ لص   رواية ايسدد واحدع  ذا م دب ايميرجع من لين  الَجَواب: و     ذا م ديب مييرج ايسيددع مين ر 

 ايذ  رواه يف األصل وع ب ماذا تدور األدانيد؟  ذا م دب مييرج ايحيديت م يل األحادييت ايتيي م يت
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حييارب بيين د ثييار وحييديت حفصيية ميرجيي  ومييداره ع ييب م   «الح،،َلل إل،،ى اهَّلل ال ،،َلث أبغ،،ُض »ل  حييديت 

لخرجي  لبيو إديحاق  «َل نك،اح إَل ب،ولي»ميرج  ومداره ع ب ابن شهاب ايز ر  لو ع ب دايم وحديت 

 .ؒ ايسبي ي 

َؤال   ل عد دة اإلجازة تكون من قبيل ايموصوا لو ايمقلوع؟ :السُّ

 ي  لهنا موصوية اي د دة يف اإلجازة موصويةع  ذا ديأيت يف موض   إن شاء اهلل.ايصح الَجَواب:

َؤال لال يكيون ميرجي  مين ايز ير  وابين حيزم وكال ميا  -بيارك اهلل فييكم-ايحديت ايمرفيوع  :السُّ

 يرو  عن دايم ولنتم ق تم ميرج  ايز ر  ودايم؟

د ؛ يكن لنب  لمر لن ميرج ايحديت قيد  و ميرج  ايز ر  لو دايم  ذا ال إشكاا في  عد الَجَواب:

ويف  عيكون يت يدد بحسيب اعتبيارا  ك ييرة قيد يت يدد قيد يكيون يف صيورة مييرج ايحيديت لو ميداره راو  

ايصورة اي انية يكون مداره وميرج  من فوق  و كذا و ذا يظهر بايتفصيل ونحن ربميا ييو اديت م دا مي ال  

ا ربما نحتا يف درس قادم إن شاء اهلل ج يا إخوان نسيت مل شيجرا  األديانيد نيأيت بجهياز اي ير  خصوص 

  ذا وترون م ال  اإلدداد كيف يكون وما  ي صورت ؛ ييت   لو يت   ق ية ميرج ايحديت.

َؤال  يدخل يف بابدا  ذا ايمزيد بمتصل األدانيد؟ ل      :السُّ

عالقية يي  بايمزييد يف متصيل  ذا يما يأيت إن شاء اهلل نشرح  يا إخوانع  ذا اييذ  ذكرنياه ال  الَجَواب:

 وايمزيد  ذا ي  صور لخرى تأيت يف موض ها إن شاء اهلل. عاألدانيد

َؤال  لرجو بيان مسأية تصحي  ايوج ؟ :السُّ

 لنا ما لعر   ذا ايمصل   لدما عن ايتصي  ايوج  يحتاج األخ يبيد  يدا.  الَجَواب:

َؤال ا؟لال يكون حديت حفصة وابن عمر من قبيل ايمر :السُّ  فوع حكم 

 :خيرىسيتدبط مين نصيوص ل  قياا مين قبييل االجتهيادع ل  ي  ال يي  كذي ؛ ألن  يمكين لن ي   الَجَواب:

ا حيد [187]ايبقيرة: ﴾َؒوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُك،ُم اْلَخ،ْيُط األَْب،َيُض ِم،َن اْلَخ،ْيِط األَْس،َوِد ِم،َن اْلَفْج،رِ ﴿ ع إذ 

ا بايدسيبة ي فير ع صييام  ي  ايذ  يم يدو  ويذ عايصيام يبدل من ايفجر من قبل ايفجرع فإني  ال يكيون صيائم 

ايفر  البد لن يدو  قبل ايفجيرع لميا صييام ايدفيل خيو بأحادييت لخيرىع فييمكن لن يقياا ع يب ديبيل 

 االجتهاد.



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
319 

 .نكتفي هبذا

ديواء  يف لن يوفقدا وإياكم ويصي   لميور ايمسي مين يف كيل مكيان و يؤييد عين إخوانديا  ۵ونسأا اهلل 

 .قت وهنم ويف  ون هبم األفاعيلايذين ي   ايفجرةدوريا لو يف رير ا من ايدوا يؤيد م ع ب 

ي  قيييدة  ولن يييرد ايشييام إيييب مييا كانييت ع ييي  ميين ديييار دييدة وديييار نشيير   عدصيير ميلن  ۵ولدييأا اهلل 

اإليميان  آرزميوتتحقق فيها ايدصوص ايتي ورد  من لن بالد ايشام تكون يف آخير ايزميان مين  عايصحيحة

 .رز ايحقآوم

 .لن يوفقدا جمي ا يما يحب ويرضب ۵سأا اهلل ن

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع تَّْدِ ْيُس

َت،،دلِْيُس اَلْس،،نَاِد َكَم،،ْن ُيْس،،ِقُط  - 153

 َمنْ 

 َث،،،ُه، َوَيْرَتِق،،،ي ب،،،، )َم،،،ْن( َو )َأْن(َحدَّ  

 َوَقاَل: ُيْوِهُم اتَِّصاَلً، َواْخُتِلْ   - 154 

 

دُّ ُمْ َلق،،،،م ُثِق،،،،ْ    ،،،،ي َأْهِل،،،،ِه، َف،،،،الرَّ
 فِ

َحا - 155   َواألْكَث،،ُرْوَن َقبُِل،،ْوا َم،،ا َص،،رَّ

 

َحا   ثَِق،،،،،،،،اُتُهْم بَِوْص،،،،،،،،ِلِه َوُص،،،،،،،،حِّ

اب ك -156  ،،،،دَّ
ِْ ،،،،ِحْيِل   ه،،،،عب َويف الصَّ

 

َمِذ(شع  ْْ  )اَل

 َوك،،،،،،، )ُهَه،،،،،،ْيَم( َبْع،،،،،،َدُه َوَف،،،،،،تِّذِ  

ُس،،،ْو ِ  - 157  ،،،ُه )ُش،،،ْعَبُ ( ُذو الرُّ  َوَذمَّ

 

،،،،،،،،ُيْو ِ    َوُدْوَن،،،،،،،،ُه التَّ،،،،،،،،ْدلْيُس لِلهِّ

ْيَ  بَِما َل ُيْع،َرُف  - 158   أْن َيِصَ  الهَّ

 

 بِ،،،،،،،،ِه، َوَذا بِمْقِص،،،،،،،،َد َيْخَتِل،،،،،،،،ُ   

،،ْعِ  َواْستِْص،،َغا - 159  ُه للضَّ  راَفَه،،رُّ

 

 َوك،،،، )الَخ ِْي،،،ِب( ُي،،،ْوِهُم اْس،،،تِْكَثاَرا 

اِ  - 160  عْي( أْثَبَت،،،،،ُه بَِم،،،،،رَّ
،،،،،افِ  و )الهَّ

 

َها أُخ،،،،،و التَّْس،،،،،ِوَي ِ    ُقْل،،،،،ُت: َوَش،،،،،رُّ

 قهل ع شَّهرح وفقه عهلل: 

ديي  كما دبق مت  ق  بأنواع االنقلاعع و و انقلاع خفيع وييذي  ديمي هبيذا  ذا ايدوع و و نوع ايت  

و يو اخيتال  ايظ ميةع واخيتال  ايديور بايظ مية  -بايتحريي –ميأخوذ مين اييدي  ايت يديي  ن االدمع فيإ

ا؛ ألن ايم   دي   عم ف    وصدي   ع ب ايمت قي يهذا ايسدد ايذ  لدقط مدي  راو  ولو يم ايسيماع يسمب ديس 

ا؛ يما في  من ايت مية وايتشبا بيال  ايظا ر.واالتصاا؛ ف ذي  د    مي ايتديي  تدييس 

: ذكير ايدياظم  هديا ثالثية لنيواع مدهيا ونوعيان مدهيا يديدرجان تحيت نيوع يف اَلص َلح فل،ه أن،وا  أما

 واحد. قسم  لو ت  واحدع 

ث اييراو  بميا ييم يسيم   عين مين حيدِّ : تديي  اإلدداد بم داه ايمشهورع و يو لن ي  النو  األول وهو

ا دماع  مد  بصينة تحتمل ايسماع  وعدم . دما مد  لو يقي  لو عاصره مو م 

ا  ذا  و ايتديي ع  ذه صورت  لن اير   يكين  يذا ايحيديت اييذ   عث عين شييخ ديما مدي حدِّ او  ي  إذ 

فالن ياع إنميا ييأيت بصيينة تحتميل  حيدثدي ايشييخ فيالن لو ديم ت   :  ال يقيوايكد   عحدث ب  يم يسم   مد ي  

 ذا يحتمل لن يكيون شييي  اييذ   ماع م ل اي د دةع وم ل قااع فيقوا عن فالن وفالنوعدم ايس   عماعايس  

وييم يسيما مدي   ع ؛ يكن يم يسما مد   يذا ايحيديت نفسي ع ويحتميل لن يكيون شييي  اييذ  يقيي د  دما م  

 ويحتمل لن يكون عاصره كان يف زمان  ويم ي ق . علحاديت ايبتة



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
321 

ة وييم يكين  اصيرويقاءع لما إذا كان  داك م   ايتديي  بما إذا كان  داك دماع   ل ل اي  م خو   وب ض  

و يو قيوا  ؒ بن حجير اإن  ذا يي  من ايتديي ع ممن ذكر ذي : ايحافظ  :ودماع فيقوا  داك يقاء  

ي  ظر؛ يكن لك ر ل ل اي  م ع ب لن جميا  يذه ايصيور داخ ية يف صيور من ايد  حظ   ي  
ي  ع ولني  يمكين ايت يد 

ر إذا روى عايتفريق بين ما ذكره ايحافظ م اصيره وييم يسيما مدي  بقويي  إن  يذا من عن لن ايراو  ايم اص 

إذا كان  داك إيهام ما ايم اصيرة وعيدم  فرق بيدهما بأن يقاا:مكن لن ي  ويي  من ايتديي  ي   عمن اإلرداا

ياع ل  م يل عيدم اإليهيام  اع وإذا يم يكن  داك إيهيام فإني  ال يسيمب تدييس  ايسماع واي قاءع فإن  يسمب تدييس 

ويم ي قيوه كقيي  بين لبيي حيازم ونحيوه مين  ♀عصر ايدبي  رواية ايمي رمين ايذين كانوا يف

وروا عد ع فيإن  يذا ايحياا فيي  م اصيرة؛  ♀ايتاب ين ايذين لدركوا عصر ايدبوة ويم ي قوا ايدبي 

بيال  ايمدي  ع ايمدي   فإني   ♀يكن يي  في  إيهام؛ ألهنم يم يو موا لهنم دم وا من ايدبي 

ا عيو م لن  يقي ؛ يكن رير ايمدي   فإن  ال يقا مد   ذا اإليهام. ويو م عويو م لن  دم   لن  عاصر 

َثهُ    َتدلِْيُس اَلْسنَاِد َكَمْن ُيْسِقُط َمنْ ) يقوا ايحافظ اي راقي:  .(َحدَّ

كميا - فايمدي   يسقط من بيد  وبين ايشيخ ايذ  حدث عدي  وييرو  عين شييي  اييذ  ذكيره بصيينة  

ع إما لن يقوا عن فالن لو لن فالن ا قيااع ي ع وي تقي ب ن ولن  تحتمل ايسماع وعدم ع فهذا  و ايتدي -تقدم

يسما ويو م لن  يقي و و ييم وقاا  ثالث صي : عن ولن  وقااع يو م اتصاي ع فهو يو م لن  دما و و يم 

بايدسبة ي  إذا كيان قيد ديما وقيد روى ميا ييم يسيم    يسأا دائل يقوا:  ذا اإليهام كيف ن رف ؟ع قد ي ق

 ير  بيايقرائنع رقع واإليهيام قيد ي  بايتدصييو وإال مين خيالا ايل ي  ر  ذيي  إال ؛ ألن  ال ي  فاألمر واض

اع فيحصيل عديدنا اإلردياا اييفيي بايقرائن لو بايتدصيوع بتدصيو األئمة لن  يم يسما وإن كان م    اصير 

 إذا كان لو م ايسماع يدخل يف ايتديي .

ا يو م اتصاي  يشمل ايمراتب اي الثة ايم  و ي لن  إذا كان قد ديما ولو يم ديماع  يميا ييم  عاضيةفإذ 

 ويم يسما ولو م ايسماع واي قاء. اي قاء وايسماع لو عاصر ويم ي ق لو يقي ويم يسما ولو م عيسم  

 .(َواْخُتِلْ  ... فِي َأْهِلهِ ) قاا ايحافظ اي راقي: ؟هذا المدلِس ما حكمه

قبيل مدي  ولني  ال ي   عيمدي  ع فب  هم رد كل حيديتلو يف حديت ا عاخت ف اي  ماء يف رواية ايمدي  

قيدح ذيي  يف ف  يطا بما يم ي  ألن  لو م وتشب   :يقوا ح بايسماع لو يم يصرحع يماذا؟ث ب  دواء  صر  ما حد  

ا كما ديأيت يف مباحت ايجرح وايت ديل لن  ييب    م  ال يقبل حدي    ععدايت  وايمقدوح يف عدايت    ولو يم ل ق 
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ياعدايتي  فصيار تدييسي  جر   فاقدح ذيي  يف ياع وميا دام مجروح  ح  عح  فإني  ال يقبيل ميا حيدث بي  ديواء  صير 

 ثدي فالن لو دم ت فالن ا لو يم يصرحع  ذا ايقوا األوا.حد   :بايسماعع فقاا

ي« ايم ييو يف لصيوا ايفقي »ونقل عن ب ض ايفقهاء كايقاضي عبد ايو اب صياحب كتياب  لو  ل  وق 

 ل عد   ذا ايقوا.در من ايمحدثين من نقن  

ا يقوا ايحافظ اي راقي:  ايقوا األوا: إذ 

دُّ ُمْ َلقم ُثِقْ  ) يا صيرح لو ؛ (َفالرَّ ل  لن ايقوا األوا عدد ل ل اي  م لن روايية ايميدي   ميردودة مل ق 

 يم يصرح بايسماعع ل  ثقف بم دب وجد وت قي.

َحا - 155  َواألْكَث،،ُرْوَن َقبُِل،،ْوا َم،،ا َص،،رَّ

 

َحا ثَِق،،،،،،،،اُتُهمْ    بَِوْص،،،،،،،،ِلِه َوُص،،،،،،،،حِّ

 :ذكر هنا الحاف  العراقي قولين 

ا.: ايرد م  القول األول  ل ق 

 وايقوا اي اين: ايتفصيل.

ا يقبل مد  ما صرح في  بايسماع وييرد ميا  ؟ما هو التفصايل  لن يقبل من ايمدي   إذا كان ثقة لو صدوق 

وي حيق هبيا  بايسيماعع م يل ديم ت   لخيرين ايتصيري  :حيدثدي لو قياا :عد ن في ع صرح بايسيماع لو قياا

 حدثديع لخرينع لنبأين ت حق بسم ت.

ييا صييدوق ا؛ ألنيي  ايصييدوق ي تحييق باي قيية يف ايقبييوا؛ ألن  قيياا ثقيياهتمع وي تحييق باي قيية مييا إذا كييان لي  

صحي ع فال يشرت  لن يكيون فقيط في تحق باي عو و من لنواع األحاديت ايمقبوية عنَس َح حديت ايصدوق 

فسر في ؛ بل كان في  ض ف يسير كايصيدوقع ق ب  من دون  ممن ين يرد حدي   بسبب جرح م  ؛ بل ي تحثقة

لميا  علن يأتيدا م ال  ابن إدحاق صاحب ايمناز  صدوقع يم يب   حد اي قا  ايمتقدين إال يف باب ايمناز 

اا يف دائر حدي ي  فهيو صيدوقع صيدوق ميدي   فهيو يقبيل حدي ي  إذا صيرح بايسيماع فقياا حيدثدي لو قي

 لخرين لو قاا دم تع فال يشرت  لن يكون ثقة.

َحا) قاا ايحافظ اي راقي: ل  إن  ذا ايقوا صحح  ل ل اي  م ورجحوهع ايقوا بأن إذا كيان ع (َوُصحِّ

ايراو  ايمدي   ثقة وصرح بايتحديت وايسماع فإن  يقبل حدي  ع  ذا ايقيوا صيحح  ورجحي  لك ير ل يل 

 اي  م من ايدقاد وايمحدثين.
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يم يذكروه  هدا يف ايدو؛ يكد  ظا ر من اي بارة لن  يقبل حدي ي  وإن ييم يصيرحع يقبيل  :ل الثال القو

حدي   إذا كان ثقة لو صدوق ا وإن ييم يصيرح بايسيماعع و يذا قيوا مدقيوا عين ب يض ل يل اي  يمع وربميا 

ابين  يؤخذ من تصرفا  ب  هم يف م ل اي د دا  يف ب ض كتب ايصحاح ايتي يتساءا لصيحاهبا كصيحي 

 خزيمة وصحي  ابن حبان ومستدرك ايحاكم تجد فيها عد دا  ك يرة من مديسين وقد صححو ا.

 لما ما يت  ق بايصحيحين فسيأيت ايكالم ع ي  إن شاء اهلل.

 قاا:

اب ك -156 ،،،،دَّ
ِْ ،،،،ِحْيِل   ه،،،،عب َويف الصَّ

 

َمِذ(شع  ْْ  )اَل

 َوك،،،،،،، )ُهَه،،،،،،ْيَم( َبْع،،،،،،َدُه َوَف،،،،،،تِّذِ  

ح بايسييماع لو ممييا يؤكييد ايتفصييي :يقييوا    إذا كييان ثقيية وصيير 
ل ايييذ  ميير و ييو قبييوا حييديت ايمييدي 

؛ يكدهم اعتروا  يذا األمير نيْ َح يْ حِ الصَّ ايتحديت صديا صاحبي ايصحي ع فإهنم قد لخرجوا ي مدي سين يف 

عدد م دماعهم ي ع يم ييرج صاحبا ايصحي  من لحاديت ايمديسيين ثبت يرجوا ي مديسين إال ما ف م ي  

 ت دماعهم ي .إال ما ثب

األعمييش ديي يمان بيين مهييران األعمييش لحييد كبييار  ماان أمثلااة املدلساان الااذين أخرجااوا أحاااديثهم  

ا  شييم بين بشييرع  ايمحدثين يف وقت ؛ يكد  كان يدي  وحدي   مددوس يف ايصحيحين ك يرع وكذي  لي  

ا لحادي   يف ايصحيحين ك ير.  شيم بايتصنير  ابن بشير لي  

اعيا ما دبق و و لهنيم ال ييرجيون لو ال ييرجيان حيديت ايميدي   إال ميا ثبيت يكد  لو يكدهما قد ر 

  ي ع دواء  لخرج ي  بصيينة ايسيماع يف ايصيحي  نفسي 
لو اط يا ع يب ديماع ذيي   ععدد ما دماع ايمدي 

إن لحادييت ايمديسيين يف  :ويهذا يقوا لحد ل ل اي  م عيم ييرجا ا يف ايصحي ايراو  يف لدانيد لخرى 

 مدزية ايسماع. مدزية   نيْ َح يْ حِ الصَّ 

يين ايح بيع  ذا لحد ايح   ذا ايقائل ايقلب ايح بيع قلب ايدِّ  اظ يف ايقيرن اي يامن يي  كتياب يسيمب ف 

و يو كتياب مفقيود يف وقتديا  «بايمح  ي»ع يرد ع ب ابن حزم يف كتاب «بح   ب يف ايرد ع ب ايم      دح ايم  ايق  »

 ابن حجر وايسياو  اط  وا ع ي  ونق وا مد . ذا؛ يكن ايحفاظ م ل ايحافظ اي راقي و

همةع ي  شرح ع يب صيحي  لب ايدين ايح بي وي  كتب م  اظ ق  ف  و و لحد ايح   :فمن تحقيقات  ايمهمة 

هيم؛ يكدي  يف عيداد ايمفقيود يف قيدح م  ايويي   يذا كتياب  عايبيار  وي  شيرح ع يب دييرة ابين دييد ايدياس

 قوا:ايم  ب يف ايرد ع ب ايمح ب البن حزمع ي
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ة ايسماعع وقوي   ذا لر ب ايحفاظ ع ب اعتباره ولن  يذا  يو  لحاديت ايمديسين يف ايصحيحين مدزي 

 .نيْ َح يْ حِ الصَّ ايواقا فيما يت  ق بأحاديت ايمديسين يف 

،،ل  وانظيير وتأمييل يف ع (َوَف،،تِّذِ ) يقييوا ايحييافظ اي راقييي: ايمديسييين تجييد لن لحاديييت  نيْ َح يْ حِ الصَّ

ح ايمديسيون فيي  بايسيماع لو وقفيوا هم اعتروا ما صير  و و لن   عا اعتبار  ذا ايشر ؛ يكن مهماموجودة في

 بأنفسهم ع ب لن  ذا ايحديت مسموع يذي  ايمدي  .

 :ؒ و ي ما موقف اي  ماء من ايتديي  فقاا  عم ايحافظ اي راقي ع ب ق ية مهمةثم تك   

ُسْو ِ  ُه )ُشْعَبُ ( ُذو الرُّ  َوَذمَّ

ث ب  اي ِّ  عم من تفصيل  ما ما تقد  إن ايتديي :فيقوا يإذة ايمدي  ع ق  و و قبوا ما حد  رح بايسيماع ا ص 

يا ايم   عال ي دي ذي  لن اي  ماء هتاونوا هبذا األمر ك يير يف ذم  ثون يهيم كيالم  حيدِّ بيل أل يل اي  يم وخصوص 

و  عين ع ور«الت،دليس أخ،و الك،ذب» قياا: ؒ ايتديي  وذم فاع ي ع فمن ذي  قوا اإلميام ايشياف ي 

إل،ّي م،ن أن أدل،س أو م،ن أن أق،ول زْ،م ف،َلن ول،م  من الس،ماء إل،ى األر  أح،بُّ  لن أخرَّ » ش بة لن  قاا:

ا ك مة لشد يقوا: «.أسمع ذلك الحدي  منه أسقط من السماء إل،ى ن وأل ،ناالتدليس أشد من ال ِّ » وي  لي  

 .«األر  أحب إليَّ من أن أدلس

 وابن ايمبارك يقوا يف بيت ي :

ييييييييي    ي دييييييييياس لحادي ييييييييي دي 

 

يييييييييييييييا   واهلل ال يقبيييييييييييييييل تدييس 

التَّ،ْدلِيِس َواْلِغ،ذِّ َواْلُغ،ُرور َواْلِخ،َدا  َواْلَك،ِذب ُتْحَه،ر َي،ْوَا ُتْبَل،ى » ايمدقير : داودويقوا د يمان بن  

َرائِر فِي َنَفاِذ َواِحد، َأْي فِي َطرِيِ  َواِحد  «.السَّ

رُِف  َكِلَم ِ إنِّي ألزين اْلَحِدي  بِالْ » وقاا ابن م ين: ْْ ه َفا ُْ ي َوْجِهي َفاْد
 «.َمَذلَّ ب َذلَِك فِ

 «.ُهو متهبع بَِما َلْم ُيْعطَ » وقاا حماد بن زيد عن ايمدي  :

اْلُمَتَهبُِّع بَِما َلْم ُيْع،َط َكََلبِ،ِس َث،ْوَبْي  »لقل حاالت  عدد  لن  يدخل يف حديت » وقاا لبو عاصم ايدبيل:

ا اي  ماء ومدهع »ُزورَ  اع وقد يسيأا ديائل ؒ م ش بة فإذ  ا شديد  ميا  :ش بة بن ايحجاج ذموا ايتديي  ذم 

إني  زيية مين زال   :مين لديباب ذيي  لو نقيوا يف ذيي  دام لن حاي   كذا كيف وقا في  ل ل اي  م  هديا؟
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ا؛ ألن اي يايم ييي  بم صيومفر  وال ي   عتبا يف زيت ل ل اي  مع واي ايم ال ي   تجديب وإنميا ت   ع  ع ي  فيها ك ير 

 قتدى في  هبا.ة وال ي  ت   ايزي  

ا  ذا حكم ايتديي  عدد ل ل اي  م وذمِّ   . هم ي  إذ 

 و و تديي  ايشيوخع قاا:ايت ديي  ثم ذكر يدا ايحافظ اي راقي ايدوع اي اين من لنواع 

،،،،،،،،ُيْو ِ   ....................................  َوُدْوَن،،،،،،،،ُه التَّ،،،،،،،،ْدلْيُس لِلهِّ

ْيَ  بَِما َل ُيْع،َرُف أْن َيِص  - 158   َ  الهَّ

 

  بِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،هِ  

لن يصيف ايشييخ بميا ال  يقوا ايدوع اي اين من لنواع ايتديي  تديي  ايشيوخع ما  و تديي  ايشييوخ؟ 

حدث قر  ي  م  افظ ايسياو  لبو بكر بن مجا د ايكما ديأيت يف األم  ة م ال  يقوا: قاا ايحي دي  ر  ب ع ي  

ث عدي ع فمياذا حيدِّ صاحب ايسدن ي  ابد  عبد اهللع فابن مجا د ي   داودع لبو داودعن لبي بكر عبد اهلل بن لبي 

ابحت عن ترجمت  يا طايب ايحديتع ابحت عن ترجمة عبيد ع عبد اهلل بن لبي عبد اهلل ثداحد   :يقوا يقوا؟

يشييخ باديم ال   ع ي ع فهذا نوع من لنواع ايتيديي ؛ ألني  ديمب ار ع ي  لن تت ر  ع ي س  اهللاهلل بن لبي عبد 

 عع م رو  بكديت  ونسيبت  إييب كديية لبيي  و يو ذكير اديم داود ر  ب ع  و م رو  م ال  بأبي بكر ابن لبي ي  

ويي  كديية يي ع  عداودةع قاا عبد اهلل بن لبي عبد اهللع لبو عبد اهلل  ذا وصف ألبي ي  د  وذكر وصف  ويي  ايك  

 ايشيوخ. يسمب تديي ايت ديي  فم ل  ذا ع داود كدب بأبيكدب بأبي عبد اهللع وإنما ي  ألن  ال ي  

عديده مي ال  لحيد مشيايي  و يو ي ديي ؛ اييلييب ايبنيداد  لك ير مدي ع ؒ ممن لك ر مد  اييليب 

يقوا: لخرنا ايحسن بين لبيي  ا ومرة  حدثدا ايحسن بن محمد اييال   ايحسن بن محمد اييالا مرة يقوا:

اع اييذ  ييرى  يذه األوصيا  اي الثية واألديماء اي الثية ايييال   ثاي ة يقوا: لخرنا لبو محمد طايبع ومرة  

 يظن لهنم ثالثة لشياص و م شيو واحدع فهذا من تديي  ايشيوخ.

بييد اهلل عين ع   عدده شيي  لبو ايقادم األز ر  يقوا مرة عن لبي ايقادم األز ر  وميرة   :وأيًضا قالوا

 بن ع مان ايصيريفع و يم شييو واحيدع ولعجيب   بن لبي ايقادم األز ر ع ومرة عن عبيد اهلل بن لحمد

تجيده  ٍرَ ْد تَ ْس،المُ من ذي  ب ض ايمرا  يف    ما شيخ شيي ع فم ال  عددنا ايحاكم لبيو عبيد اهلل صياحب 

ا ايحسين بين محميد بين لحميد بين ي قيوبع قياا حيدثدا محميد بين م يين د  ث  حيد   يف كتب اييلييب يقيوا:

بين احتيب جياء ايحيافظ  عمد بن م ين اي بي ال تكياد تجيدهاي بيع بدل  يف كتب ايرتاجم تبحت عن مح
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سمي  اييليبع فهو  يم اي بي  و لبو عبد اهلل ايحاكمع  كذا ي  وقاا: محمد بن ن   «يسان ايميزان»حجر يف 

 يف ل  ذا حتب ما ب ض مشايخ مشايي .

ا ايمتأخرون يف  ون  يسيبب وخاصة   عوذكر ل ل اي  م لن  ذا يف    اي  ماء  عنو يو ايتفيد   عوخصوص 

ايل بية ييتقن  ميون يهيم لديماء ايمشيايخ؛ يي رفيوا  يل ي  ي دي دى فلدة ايل بة؛ ط بة ايحديتع ويي رفوا م  

يي علذ يياهنميشيين وا ل  يريييدون لن  يهييؤالء ايمشييايخ لم ال؟ ويتييأم وا؛ يي رفييوا ميين  ييؤالء  عدققوا ايدظييروي 

 ع قاا: ي ر  هبا ذي  ايشيخه األدماء ال يكن  ذ عايشيوخع فيسموهنم بأدماء  ي حقيقية

،،،،،،،،ُيْو ِ   ....................................  َوُدْوَن،،،،،،،،ُه التَّ،،،،،،،،ْدلْيُس لِلهِّ

ْيَ  بَِما َل ُيْع،َرُف  - 158   أْن َيِصَ  الهَّ

 

  بِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،هِ  

 لن يصف ايشيخ  بايدصب يا إخوانع ل  ايمدي  بما ال ي ر  ب . 

كم  بحسب ايمقصود ب ع بحسب ايمقصد فيال شيوخ ييت ف ح  ل  تديي  اي؛ (َوَذا بِمْقِصَد َيْخَتِلُ  )

اع الع ييت ف بحسب ايمقصد.إ :نقوا  ن تديي  ايشيوخ يف درجة واحدة دائم 

 من مقاصد تديي  ايشيوخ يقوا:

،،ْعِ  َواْستِْص،،َغارا - 159 ُه للضَّ  َفَه،،رُّ

 

 َوك،،،، )الَخ ِْي،،،ِب( ُي،،،ْوِهُم اْس،،،تِْكَثاَرا 

ايشيوخ لن  يسمي  بنير ادم ؛ يكي ال ي ير ؛ ألني  ضي يفع ل  مي ال   ل  يقوا إن من مقاصد تديي  

رو  محمد بن ايسائب ايك يب  ذا مرتوك ومتهمع فتجد ايرواة ايذين يرون عد  يسيمون  بأديماء عدييدةع 

من بياب لن م ديب محميد وحمياد  اويسمي  حماد    و محمد ايسمي  حماد بن ايسائب ويي  حماد   ب  هم

  ر  لن  محمد بن ايسائب ايك بي ايمرتوك.كي ال ي  متقارب يي مي ؛ ي

 ير  سيمب بميا ال ي  تديي  ايشيوخ ض ف  ذا ايشييخ اييذ  ي  : التَّْدلِْيسا السبب األول من أسباب إذً 

 ب .

ي   ادم  لصينر مين ايميدي   فميا ير؛ ألن  ذا اير  السبب الثاين استصغاًرا سيمي ؛ د لن ي  يياو  ايذ  د 

يدبني لن يؤديي  وألن اي  م لمانة  عمن دون ع و ذا ال يدبنيدك نازية ولنت ترو  علن لداني :يكي ال يقاا

 وإن كان لصنر مد  دد ا وحاال  ومدصب ا. عن  ب ث  وب   بل ع ي  لن يشكر من حد   عاإلنسان كما دم  
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وني  من فوق  وعمين دل ايرجل حتب يأخذ اي  م عال يدب  » واإلمام ايبيار  ي  ك مت  ايمشهورة يقوا:

ي عويشكر يمن لخذ عد  عويدبني لن يشكر  ذا اي  م «وعن من  و م    ن لو يف ايقيدر وإن كيان دوني  يف ايسِّ

 لو ايمدصب.

 َوك، )الَخ ِْيِب( ُيْوِهُم اْستِْكَثاَرا

ت يددةع فيقيوا ت يددة ولوصيا  م  سيمي لديماء مشيايي  بأشيكاا م  اييلييب ي   :م دا قبل ق يل كما مر  

  ثالثية لو رع ل   يذا ايواحيد تظد ي  ين اييليب يو م بذي ؛ الدتك ارع ل  لن مشايي  ك  إ :ايحافظ اي راقي

ييت بيوا إني  مين بياب اييتففن وشيحذ لذ يان ط بية اي  يم؛  :قياايكن األحسن من  ذا لن ي   علرب ة لو خمسة

 ع فيكون يهم بذي  مماردة لك ر يف  ذا اي  م ويتقووا في .يخويدصبوا يم رفة  ذا ايش

اِ و) ايحافظ اي راقي يف آخر بيت:يقوا  عْي أْثَبَتُه بَِم،رَّ
افِ ل   يذا ايتيديي  بميا ي بيت؟  يل ب شير ع (الهَّ

إن اإلمام ايشياف ي ييرى لن ايميدي  يوصيف بايتيديي  حتيب ييو  :يقواف مرا ع عشرين مرة يف ل ذي ؟

 دا  دا يي  كالم اإلمام ايشاف ي.واحدة؛ يكن ايذ  يهم   ف    مرة  

ت يددةع بيل  يي مراتيب م   عب  و و لن مراتب ايمديسيين ييسيت ع يب مرتبية واحيدة مرتبط   ا شيء  د  يهم  

 ع فايمديسون مراتب. ؒ و ذا يدادبها كالم اإلمام ايشاف ي 

اع و ذا م ل م: مفالمرتب  األولى    مرة واحدة.قاا اإلمام ايشاف ي يو لن  دي   ان كان تدييس  نادر 

ع فإن تدييس  نادرع و ذا ال شي  يف قبيوا عد دتي ؛ ألن ايديادر كميا م  وا ي  بيحيب بن د يد األنصار 

ا؛ ألن  ي    تياد حكيم بميا  يو م  يايف األصلع واألصل لن ي  يقوا ايفقهاء ال حكم ي ع ال اعتبار ي  ما دام نادر 

 ادر فإن  ال يؤثر يف األك ر.وما  و لك رع ولما ايد  

ولمر آخرع م يل لن يكيون ق ييل ايتيديي  كسيفيان اي يور ع مل تدييس  إلمامت  حت  ان : م  المرتب  الثاني 

وايحكيم ي ناييبع  عميا ييدي وق    عفاحتمل تدييس  إلمامت  وكون تدييس  قيديمع ييرو  مئيا  األحادييت

ي عقبلع تقبل عد دتي فم ل  ذا ي   ن ميا كوني  ديما وييم ألن ر بية ايظ ي ع  يف ب يض لحادي ي وإن كيان قيد دي 

 يدي .

ا وال يدي  إال عن ثقيةع و يذا م يل ديفيان بين عييديةع وقيايوا  ؛مل تدييس : احت  األمر الثاين يكون  إمام 

ييكد ي عيي   ذا ألحد إال يسفيان بن عييديةع فإني  وإن كيان ييدي    إال عين ثقيةع ل  ال يسيقط مين ديِّ   ال ي 

  ب اي قا .اإلدداد إال ثقةع ف ذي  احتمل تدييس ؛ ألن ايساقط من اإلدداد ثقةع فمن باب اإلدداد ع
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ح فيي  كان ك ير ايتديي  ولر ب ل ل اي  م ع ب لن  ال يحت  بحدي ي  إال بميا صير   ن  : م  املرتبة الثالثاة 

ولك ر ل يل اي  يم  عبايسماعع و ذا م ل إدحاق وم ل لبي إدحاق ايسبي ي ونحو ماع عدد م تديي  ك ير

 في  بايتحديت لو ايسماع.لو من لحادي هم إال ما صرحوا  عع ب لهنم ال يقب ون من عد دات 

.الرابعة املرتبة  : من كان ك ير ايتديي  واتفق اي  ماء ع ب لن  ال تقبل عد دت  وال لتذكر اآلن ي  م اال 

ي  آخر رير  ف بسبب   ِّ ن ض  م   :املرتبة ايامساة 
ي  ي    ع فاجتما في ايت د 

ي  ميا اي ي فع فهيذا م يل ايت د 

 ا قب وا حدي   باعتبارا  دتأيت يف مبحت االختال  إن شاء اهلل.ابن يهي ةع عبد اهلل بن يهي ة وربم

ا  ذه األقسام  ي مراتب ايمديسين وتالحظون لن ايمرتبية األوييب وايمرتبية اي انيية ال تقيدح فيهيا  عإذ 

 عد دة ايمدي ع ولما ايمرتبة اي اي ة وايراب ة واييامسة فإن عد دة ايمدي  تقدح.

ا اعتبار   ي مراتب ايتديي  فإذ  ة يف لو مراتيب ايمديسيين  يذا مين األميور ايمهمية ومين اي يوابط ايمهم 

 ف بايتديي  نراجا مرتبت ع لين نراج ها؟ ع فإذا وجدنا راوي ا وص  ديِّ حديت ايم  

ع فإني  «مراتيب ايموصيوفين بايتيديي بت رييف ل يل ايتقيدي  »بن حجير انراج ها يف كتاب ايحافظ 

ي او   اييمسيةع فددظير  يذا اييرواة ايمديسيين إييب ايمراتييب  مقس  يف ل  ايمراتيبع فيإذا كيان يف ايمرتبيية اييير 

 األويب واي انيةع فد  م لن عد دت  ال تقدح.

وإذا كان يف ايمرتبة اي اي ة لو ايراب ة لو اييامسية اشيرتطدا ايتصيري  بايتحدييدع ويف ايمرتبية اييامسية 

 ندظر إيب  ذا اي  ف وما تأثيره في .

وذكر ايحافظ نفس  لن  لخذ ذيي  مدي ع ل   عإيب ايتدصيو إيب  ذه ايمراتببن حجر اودبق ايحافظ 

ع فإني   يو اييذ  نيو ع يب  يذه «التحص،يل يف رواا المراس،يل ج،امع»من ايحافظ اي الئي يف مقدمة كتاب  

 م كتاب  ورتب  ع ب حسب  ذه ايمراتب.بن حجر وقس  اولخذ ا مد  ايحافظ  عايمراتب اييمسة

لن ب ض تالمذة ايمديسيين ال يأخيذون عيدهم إال ميا ديم وهع  :التَّدليسلمهم  يف أيًضا من الضوابط ا

كفي،تكم َت،ْدلِيسب » وثبت دماعهم ي ع م ال  ش بة بن ايحجاج ودبق م دا كالم  ايشيديد يف ايتيديي  يقيوا:

بِيِعي َمذ َوَقَتاَدا َوَأبِي إِْسَحاَث السَّ ْْ عين لبيي إديحاق لو شي بة عين ع فإذا وجدنا يف اإلدداد ش بة «َثََلَث  األَ

فإن عد دتهم تحميل  عويم يقويوا حدثدي لو دم ت عصرحوا بايسماعقتادةع ف و يم ي   األعمش لو ش بة عن

 ألن ش بة ال يأخذ عدهم وال يرو  إال ما ثبت دماعهم ي . عع ب االتصاا
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ا لبو ايزبير محمد بن مس م ايمكي ما حد   ا محموا لي   ع ب ايسماع؛ ألني  ث عد  اي يت بن د د لي  

ومدي  ميا ييم  عالع مدي  ميا ديم ت  :فقياا  يل  يذا ايكتياب ك ي  ديم ت  مين جيابرجاءه ولراه كتاب ع فقاا يي  

  م  لع    :لدم  ع فقاا ي 
 
ما دم ت ع فأع م ي  يف كتاب  ع ب ما دم  ع ف يم يسيما مدي  اي ييتع ييم يسيما  ع ي

 .◙ابر من لبي ايزبير إال ما كان من دماع لبي ايزبير عن ج

ي   و داك ضوابط ك يرة يف 
ي   ال نليل ايكالم فيها مدها  ذا.ايت د 

ييا  يِّ  لي   ييد    ايم 
او  ا عيين ب ييض مشييايي ع م  ك  ييإذا كييان م  اييير  ا يف ايسييماع فاألصييل لن ي  ر  حمييلع ك يير 

 ييور من ايسماع عن لبي وائل شقيق ابين دي مةع فحتيب ك   صااع فاألعمش م ال  م  توتحمل عد دت  ع ب اال

ي  عيي  إييب  ألن ال حاجية   عع يب االتصياا عن لبي وائلع فإن  محميوا  قاا: 
ي  كيم ألني  لك ير مدي  وايح   ايت يد 

 ويي  ايحكم ي ق يل لو ايدادر. عي نايب

ا ا  ان ديم  كذي  دماع  عن لبي صاي  ذكوان ايسيم   ن ديماع  عين إ : هيذا يقيوا اييذ بيف عمدي  ك يير 

 ع ب ايسماع ويو كان باي د دة. وا  مشايي   ؤالء ايذين لك ر مدهم محم

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي ع يبيت ايذ  بقي م دالط دا ع يكم نيتم بشلر ا

َها أُخو التَّْسِوَي ِ )  (. ُقْلُت: َوَشرُّ

يف  يذا ايموضياع ذكير  «ليفيتي » ذا ايدوع اي ايت من لنواع ايتديي  اييذ  ذكيره ايحيافظ اي راقيي يف 

  ا و و تديي  ايتسوية.وختم بشرِّ  عوذكر تديي  ايشيوخ عمتديي  اإلدداد بم داه اي ا

م اي ايت من لقسام ايتديي  ايذ  يم يذكره ابن س ذا  و ايق يقوا ايحافظ اي راقي يف شرح  يأليفية:

 قاا ايحافظ اي راقيي: ؒ   ع ب لن  ذا من زيادت  ع ب ابن ايصالح ق تع فدب   :؛ يذي  يقواعايصالح

ْن ثَِق ، َفَيْأتِي اْلُم،َدلِّس الَّ،ِذي َس،ِمَع َوُصوَرُتُه َأْن يَ » َْ ْن َضِعيَ   َْ ن شيَ  ثَِق ب َوَذلِك الثَِّق  َيْرِويِه  َْ ْرِوَي حديًثا 

،ْن الثَِّق، َْ ْن َش،ْيِخِه الثَِّق،ُ   َْ نَِد َويْجَعل اْلَحِديِ   ي السَّ
ل، َفَيْسُقط الَِّذي فِ بَِلْف،َ   ِ  الثَّ،انِياْلَحِديَ  ِمْن الثَِّقِ  اأْلَوَّ

ه ثَِقات ْسنَاد ُكلُّ  ع بايم اا يت   ايمقاا: «ُمْحَتَمل، َفَيْسَتِوي اإْلِ

ََل »عددنا حديت يروي  بقية بن ايوييد قاا: حدثدي لبو و ب األدد  عن نيافا عين ابين عمير مرفيوع 

ُْ تحمدوا إْسََلا اْمرَِئ َح  ذا ف يل يف  يذا اإلديداد؟ بقيية ع  ذا ايحديت قايوا لن بقيية ميا«َرْأيِه داقْ تَّى َتْعرُِفوا 

ا بقية صرح بايسماع مين لبيي و يب األديد ؛ يكدي   ديا قبيل لن يف يل حد   :قاا ثدي لبو و ب األدد ؛ إذ 

ي   دي  ايشيء األكر ف ل ايشيء األصنرع ل  قبل لن ي  
ي  اع فقاا حدثدي لبيو ايت د  ا خفيف  ايشديد ف ل تدييس 
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 ير  باديم  و يو عبييد اهلل بين   هبذه ايكدية وايدسبةع وإنميا ي   رو ب األدد ع ولبو و ب األدد  ال ي  

بيد اهلل بن عمرو ايرقي توطئة يما دييف    ب يدع عميل تيديي  شييوخ يي ميل ب يد ع   يع ف م يسمق  عمرو اير  

ماع بيد  وبين شيي   ذا اييذ   يو لبيو و يب األديد  عبييد اهلل بين ايس   ذي  تديي  تسويةع وجاء بصينة  

 قي.عمرو اير  

قيي بييد اهلل بين عميرو اير  فوجدوا لن ع   عايحديتط رق  وا  ل تتب  م ل ل اي      اي    فأ ل   :ثم قاا عن نافا

وإدحاق بن لبي فروة  ذا ميرتوكع  عيم يسما  ذا ايحديت من نافاع وإنما دم   من إدحاق بن لبي فروة

ا بقية لدقط بيين شييخ شييي  وشييي  راو  ميرتوكع ايميدي  يف  اي يادة يف تيديي  اإلديداد يسيقط متهم فإذ 

شيي ع إنما يف تديي  ايتسوية يسقط شيخ ايشيخ ولما فيما بيدي  وبيين شييي  جاءنيا بصيينة ايتحيديت قياا 

رو  حدثدي ولدقط شيخ ايشيخ؛ يذي  يقوا ايحافظ اي راقيي يف ايت رييف ايماضيي قياا: وصيورت  لن ي ي

وذي  اي قة يروي  عن ضي يف عين ثقيةع اي قية األوا ع ي و عبيد اهلل ايرقثقةع ايشيخ اي قة  حديت عن شيخ  

يكن بيدهما ض يفع فييأيت  يذا ايميدي  ويسيقط اي ي يف بيدهمياع  عقة اي اين  و نافاواي ِّ  عبيد اهلل ايرقيع  

قاا فيأيت ايمدي  ايذ  دما ايحيديت عين اي قية األواع فيسيقط اييذ  يف ايسيددع ل  اي ي يف اييذ  يف 

عن ثقة عبيد اهلل بن عمرو ايرقي ايذ   يو لبيو و يب األديد  عين نيافاع  يذا  ايسدد ويج ل ايحديت ثقة

 عإذا انتظمت ايصيفو  سويةع ما م دب تسوية؟ يف تسوية ايصفو  كيف تحصل ايتسوية؟سمب تديي  ايت  ي  

يا  يذا ف يذي  ي   عرع فايتسيوية م دا يا ايتجوييدتيأخِّ م لو م  تقيدِّ ويم يكن  دياك م   ي   سيمب لي  
ي  ديي  بتيايت يد 

ألني  ج يل اإلديداد ك ي  ثقيا ع ف يذي   عواألمير بييال  ذيي  عألن  لو م جودة اإلدداد وقوت  عايتجويد

ي  عمي  ذا تديي  ايتسوية ل  تديي  ايتجويدع و يذا شير لنيواع د  
ي  اظر إنميا يتفقيد تصيري  ألن ايد ي ايت يد 

يِّ   د  يِّ ع د من ب د وال يتفق   عبايسماعايم  د  يِّ الو من فوق ايم  د  يِّ ع ويجد  دا يم  د  ثدي وإذا  ايم  يقوا حيد 

 لدقط ب د ذي . ب  

ا رايب ا ما يصدا  ذا بايرواة اي  فاءع فهذا ي    ويهذا قاا ايحافظ اي راقي: عصب  ضرره لكرولي  

َها أُخو التَّْسِوَي ِ )  ) َوَشرُّ

ر  بتديي  ايتسوية بقية بن ايوييد ايشامي  ئرة عدد ايمحدثين يقويون: ويذي  ايك مة ايسا عوممن ع 
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 ي يديِّ احيذر مدهيا؛ ألني  ك يير ايتيديي ع ويهيذا مين ع ي دي مدها ع ب تقية ن  ك  ةع ف  لحاديت بقية رير نقي  

ي يتديي  ايتسوية يدبني لن يتفقيد اإلديداد مين عديد ايم    إييب آخيره  يل ص 
رح بايسيماع لم ال؟ فيإذا ييم دي 

  ع في  ف ايحديت هبذا ايسبب.بايسماع فيحتمل لن يكون دي   في حصر  ي  

 ايقدر نكتفي هبذا

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال ثون عن ايدبي  :السُّ ع فهيذا فيي  ♥ق تم إن ايمي رمين يي  عدد م إيهامع و م يحدِّ

 إيهام؟

ن يم ي ر  لن  مي رم :الَجَواب لما ايذ  ي ر  لن  يي  بصحابيع فإن  ال يكون ذي  ع إيهام ع ب م 

ا بم رفتدا لن  مي رم ويي  بصحابي. ا واض ع فهذا ال يكون مو م   مو م 

َؤال  واة ايتديي ؟اير   د  يماذا يت م   :السُّ

ا م  ق بتديي  ايشيوخ ذكر لدباب  ذكر ايحافظ اي راقي فيما يت     الَجَواب: شرتكة ما تيديي  اع و ي لي  

ا كما ف ل ايبقيةشرتكع فربما دي   ايمدا م  ه  ب    ي دي اإلددادع  وربميا ييديِّ  ايميديِّ   عي   ييسقط ض يف 

ي  عو اإلدداد فهذا من لدباب و م ع 
ي  ا ي . ايت د   وربما يستصنر من روى عد  فيسقل  ادتصنار 

َؤال    االختبارا ؟ظروي ال تكرمتم بايتيفيف  :السُّ

مييا لدر  ميياذا يحصييل بييايتيفيفع نوقييف ايييدروس ممكيينع ميين يييوم اييمييي  ايقييادم إذا  الَج،،َواب:

ع فيايرل  رليكيمع فيال لدر  مياذا يقصيد -إن شياء اهلل-اتفقتم نوقف ايدرسع ونسيتأنف يف ايفصيل ايقيادم 

ا  د انق اء  ذا ايدرس.ب  -إن شاء اهلل-فدتفا م ع لو نوقف ايدرس بايتيفيفع  ل نج ل ايدرس قصير 

َؤال   ل ي حافظ اي راقي مدظومة يف رريب ايقرآن؟ :السُّ

دؤاا رريب يي   ذا موض  ع ن م ي  مدظومة يف رريب ايقرآنع و ي ملبوعية يف  ع ب كل   الَجَواب:

  امش تفسير ايجاليين.

 يدظر إيب اإليهام؟ لن اي راقي ال (َوَقاَل: ُيْوِهُم اتَِّصاَلً ) يقوا األخ: قوي :  ذا دؤاا طويل.

ع ب كل  نحن شرحدا بحسب ما يرتج ع لنا تالحظيون لتحاشيب ك يير مين اييالفيا ؛ ألن  الَجَواب:

 ايدرس درس متودطع فما نريد نتش ب يف خالفا  رير مجديةع ونحن ذكرنا ايراج  فيما يبدو يدا.

َؤال  يو لعد  مسأية ايمي رمين؟ :السُّ

مين قبييل  حجر يقوا: إن رواية ايم اصر عمن عاصرهع  يذه ييسيت   كما تقدمع ايحافظ ابن الَجَواب:

 قاا يف ت ريف ايتديي  يرو  ايراو  ما يم يسم   عمن عاصره.ايتديي ع فال ي  
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ياع وإنميا  يو إردياا يقوا الع  ذا ال يقياا؛ ألن روايية ايم اصير عمين عاصيرهع  يذا ال ي سيمب تدييس 

 يف ايتديي  بشر  اإليهام.لما ابن ايصالح وريرهع يرون لن  داخل ع خفي

َؤال ي   : يم تذكروا لنواع  :السُّ
ي   األخرى؟ايت د 

 داك ع  ي ت ود إيب تديي  اإلددادنحن ايتزمدا بشرح األيفيةع ما نريد ندخل يف متا ا ع و الَجَواب:

ييتييديي  ايقلييا يقييوا ميي ال  ع  ييذه ك هييا ت ييود إيييب تييديي  اإلدييدادتييدي  ايقليياع تييديي  اي لييفع   بة  ش 

ثدا فالنع فهيو ييم ييذكر صيينة ايتحيديتع وإنميا ذكير االديم فقيطع  يذا  : بة ثم يقوايسكتع ش  و قاا حد 

 الميا تيديي  اي ليف فيقيوع سيما مين شي بةيسمب تديي  قلاع فهو يم يذكر صينة ايتحديتع و و ييم ي

ثدي فالن ويسيكتع ثيم يقيوا  ي يوفيالنع و يو ييم يسيما عين فيالن اآلخيرع  يذا تيديي  عليفع و :حد 

  تحقة بأنواع ايتديي  ايتي ذكرنا ا قبل ق يل.م  

َؤال  لو لن  يكون فيمن فوق ؟ عتديي  ايتسوية يكون يف إدقا  شيخ ايشيخ فقط ل      :السُّ

ا لن يكون فيمن فوق ؛ ألن  ال فرق بيدهما. الَجَواب:  يحتمل لي  

َؤال  ؟-ع ي  رحمة اهلل- ذا يسأا عن لمر يت  ق بايوايد  :السُّ

 ق فيها إيب ما ذكره لخونا  ذا. ذا ي    يكون  داك محاضرة نتلر   ب:الَجَوا

َؤال   ل يوجد ت ريف جما لنواع ايتديي  اي الثة؟ :السُّ

ا اخت فت وتناير  األنواع اقت ب لن يكون يكل نوع ت ريف خاص   الَجَواب: ا تنير ع لو يم   ب . يم 

َؤال ثين: رد ب يض ايرواييا  :السُّ ألن ب يض لصيحاهبا ميروميي ايميروءةع لييي   يقوا ب ض ايمحدِّ

 من باب لويب رد  رواية ايمديِّ ؟

ا قوا  ذكرنا لن رد  رواية ايمديِّ  م   نحن   الَجَواب: يب ض ل ل اي  مع إنما اييراج  ايتفصييلع ولن  ل ق 

ح في  بايسماع وايتحديتع و ذا ي   ني  يكيون  تد بي  وي حيت ع وميا ييم يكين ذيي ع فإ تر ب ع وي  يؤخذ ما صر 

 ف.وتوق   موضا نظر  

َؤال   ل يوصف صاحب تديي  ايتسوية بايكذب؟ :السُّ

 :ألني  ييي  كيذب اع ايكيذب لن يقيوا عالع كل لنيواع ايتيديي  ال يوصيف صياحبها بايكيذب الَجَواب:

ا ينير ايواقا.دم ت   ثديع لخرينع لما عن فالنع لو قاا فالنع  ذا يي  كذب اع ويي  إخبار   ع حد 

ؤَ    ل ثبت لن ايبيار  دي   تديي  ايشيوخ؟ :الالسُّ
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ثدي محمدع لو لخرين محمد بن خايدع وي ديي  :بأن يقوا «صحيح »صديا ايبيار  يف  الَجَواب: حد 

ع ال ي د  ذا من تديي  ايشيوخع وردما كميا ديبق يف ايكيالم ع يب اييلييب لني  مين بياب ايتفيدنع ايذ  ي

 .ومن باب شحذ األذ ان بم رفة  ذا ايشيخ

َؤال  ما ضابط اإليهام يف ايتديي ؟ :السُّ

 كما تقدم إما لن توجد قريدةع وإما لن يوجد نوع لن  لو م ايسماع. الَجَواب:

نحن بايدسبة يدا يا إخيوان يف األعصيار ايمتيأخرة إنميا لر يب عم ديا االديتفادة مين كيالم ايمتقيدمينع 

 مديِّ ع يي  بمديِّ ع فدتبا كالم ايمتقدمين.وصفوا فالن بأن  مديِّ ع ن تره مديِّ ع يم يصفوه بأن  

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع شَّهذُّ

،،ُذوِذ: َم،،ا ُيَخ،،الُِ  الثَِّق،،هْ  -161  َوُذو الهُّ

 

،،،،،ا  َق،،،،،هْ فِي،،،،،ِه الَم،،،،،َلَ َفالهَّ عيُّ حقَّ
 فِ

 الِخ،،،،َلََف فِي،،،،ِه م،،،،ا  والَح،،،،اكِمُ  -162 

 اْشَتَراْ 

اوي َفَق،،،،طْ    َولِْلَخِليل،،،،ْي ُمْف،،،،َرُد ال،،،،رَّ

 َوَردَّ َم،،،،،ا َق،،،،،اَلَ بَِف،،،،،ْرِد الثَِّق،،،،، ِ -163 

 

،،،ْن َبْي،،،ِع ال،،،َوَلَ َوالِهَب،،، ِ   َْ  ك،،،النَّْهي 

ْه،،،،رِيُّ 164   َوَق،،،،ْوُل ُمْس،،،،ِلَم: َرَوى ال ُّ

 

َه،،،،،،ا َق،،،،،،ِويُّ تِْس،،،،،،ِعيَن َف،،،،،،ْردًا كُ    لُّ

 اَل،ْم ُيَخ،الِْ  أنَّ َم،نْ  واْخَتاَر فِْيمَ  -165 

 

 َيْق،،،ُرُب ِم،،،ْن َض،،،ْبَط َفَف،،،ْرُدُه َحَس،،،نْ  

ْل َأْو َبُع،ْد  -166  ،ْبَط ًفَص،حِّ  أْو َبَلَ  الضَّ

 

،،،،ا َش،،،،ذَّ َفاْطَرْح،،،،ُه َوُردْ   نْ،،،،ُه َفِممَّ َْ 

 كرْنعمُل 

 يْ َواْلُمنَك،،ُر: الَف،،ْرُد َك،،َذا الَبْرِديِج،، -167

  

  ِْ ،،،،ي التَّْخ،،،،رِْي
،،،،َواُب فِ  َأْطَل،،،،َ ، َوالصَّ

،ُذْوِذ َم،رْ  -168   إِْجَراُء َتْفِص،ْيَل َل،َدى الهُّ

 

،،،،ْيُ  َذَك،،،،رْ  َفْه،،،،َو بَِمْعن،،،،اهُ    َك،،،،َذا الهَّ

 َنْح،،،،،َو ُكُل،،،،،وا ال،،،،،َبَلَل ب،،،،،التَّْمرِ  -169 

 الَخَبرْ 

َم،،،رْ   ُْ ْثَم،،،اَن:  ُْ ى اْب،،،َن   َوَمالِ،،،َك َس،،،مَّ

،،هْ ا  َب،،ْل َح،،ِدْيُ  ُقْل،،ُت: َفَم،،اذَ  -170  ِْ  َنْ 

 

نْ،،،،،،َد الَخ،،،،،،َلَ َوَوْض،،،،،،ِعهْ  
ِْ  َخاَتَم،،،،،،ُه 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 دا نوعين مهمين من لنواع ع وم ايحديت لال و ما: ايشاذ وايمدكيرع ا  ؒ ذكر ايحافظ اي راقي 

باالنقلياع  وعالقتهما باألنواع ايسابقة واضحة من حيت لن  دبق م ديا يف األبييا  ايسيابقة مباحيت تت  يق

ا ميا يقيا ايت يار  بيين اإلردياا وايوصيلع  واالتصاا وايتديي  و و مددرج يف مباحت االنقلاعع وك يير 

افإذا كان راو  ايحدي مي حدي   محفوظ  وإذا كان راو  ايحديت ايموصيوا لدنيب مدي  ع ت ايمردل ثقة د 

اع فيايراج  يف ت يار  ايوصيل واإلردياا ي   مي حدي ي  شياذ  يا وايمرجيوح يسيمب سيمب يف اي قة د  محفوظ 

ا فيا ا ي  من ايص ة يف ق ية ت يار  ايوصيل واإلردياا لو اير  م  ف هذه اي القة ترى مبحت ايشاذ  دا ي   عشاذ 

   م دا قبل نوع ايتديي .وايوقف ايتي مر  

 : االنفرادع ايشذوذ يف اي نة مأخوذ من االنفراد.أما الهذوذ يف اللغ  هو

 ا  ك يرة ي شاذ ذكر مدها ايحافظ اي راقي  هدا ثالثة ت ريفا :فهداك ت ريف أما يف اَلص َلح

 فايت ريف األوا قاا: 

ُذوِذ: َما ُيَخالُِ  الثَِّقهْ  -161 َق،،،،،هْ   َوُذو الهُّ عيُّ حقَّ
،،،،،افِ  فِي،،،،،ِه الَم،،،،،َلَ َفالهَّ
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ي،ِه الثَِّق،  النَّ،اِس َوَل،ْيَس إ»يقوا إن اإلمام ايشاف ي يقيوا: 
،اّذ َم،ا ُيَخ،الُِ  فِ َأْن َي،ْرِوَي َم،ا ََل َي،ْرِوي  ن الهَّ

اذ  و ما وق ت في  ايميايفة مين اي قية ينييره مين اييرواة اييذين ع فاإلمام ايشاف ي نو ع ب لن ايش  «النَّاس

  م لرج  مد  يف اي دد وايك رة وايحفظ واإلتقان.

اسع ل  ايد يييايف ثقية  يو اي يدا ي حيافظ ي   -كما ت رفيون-يايف ثقة اي قة : لن ي  إًذا التعري  األول

و يم لقيوى مدي  مين حييت ك يرة عيدد مع  عريره من ايرواة ايذين  يم م  ي  يف درجية اي قية لفيراد م ثقيا 

ا وحديت اآلخرين ي  فحديت  ذا اي قة ي   ا. سمب شاذ   سمب محفوظ 

أتيدا ع وديياو  ثقية  ده بكيون ايير  وقي ي عده اإلمام ايشاف ي بأن يكون  داك ميايفةقي   :لإًذا التعري  األوَّ 

 يف ايم اا إن شاء اهلل توضي  ذي .

 كما نظم  ايحافظ اي راقي  دا: :وقاا عده بقيد آخرلما ايحاكم لبو عبد اهلل فإن  قي  

 (الِخَلََف فِيِه ما اْشَتَراْ  والَحاكِمُ )

إن  :يايفيةع فهيو يقيوافيإن ايحياكم ييم يشيرت  ايم   عل  إذا كان اإلمام ايشاف ي اشرت  ميايفية اي قية

بمتيابا و يذه ايبياء زائيدة ييو حيذفدا ا ال بيأس ونقيوا  وييي  يي  لصيل   عيت ايشياذ ميا تفيرد بي  اي قيةايحد

ايحديت ايشاذ عدد ايحاكم  يو ايحيديت اييذ  تفيرد بي  اي قية وييي  يي  لصيل متيابا يي  فهيذا ايشياذ عديد 

ب ييد لن نييذكر وديييأيت مزيييد بيييان يت  ييق بيي   عايحيياكم ويييم يشييرت  ايميايفييةع وإنمييا اكتفييب بمجييرد ايتفييرد

 إن شاء اهلل وب د لن نبين ايراج .اي ايت ايت ريف 

لما ايحافظ ايي ي ي و و لحد ايحفاظ ايكبار من ع ماء ومحدثين ايقرن اييام  ي  كتاب مهيم عديد 

قبيل  ت مييذ ألبيي عبيد اهلل ايحياكم اييذ  مير  و يو ايمحدثين و و كتاب اإلرشاد يف م رفة ع ماء ايحديت 

لو  لن ايحديت ايشاذ  و ايحديت ايذ  يي  يي  إال إديداد واحيد يدفيرد بي  ثقية   «مقدمت » ق يلع فإن  ذكر يف

ا.  عريرهع فإن كان ع ب ثقة  فيتوقف في  وإن كان عن رير ثقة فإن  يكون مردود 

ا ايشاذ عدد ايحافظ ايي يل  و ايحديت ايذ  يي  ي  إال إدداد واحد ف م يقييده بيأ  قييد؛ وييذي   إذ 

اوي  اي راقي: يقوا ايحافظ  َولِْلَخِليلْي ُمْفَرُد الرَّ

 لو رير ثقة وال قيده بكون  ذا ايراو  قد خايف لو يم ييايف. عما قيده بكون  ذا ايراو  ثقة

ا اآلن م دا ثالثة ت اريف ي حديت ايشاذ:  إذ 
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 : ما ييايف في  اي قة ايداس.تعري  اإلماا الهافعي أن الهاذ

 متابا. ويي  ي  لصل   تفرد ب  اي قة  : ما وتعري  الحاكم أن الهاذ

 : ما يي  ي  إال إدداد  واحد.وتعري  الخليلي أن الهاذ

 ذه ايت اريف اي الثة ال ش  لن يها ص ة كبيرة بايشاذ ولجال يا ت رييف اإلميام ايشياف يع لوضيحهاع 

اع وخايف في  من  و لويب مد ع فإن  عدد لك ر ل يل اي  ي عوال ش  لن كل حديت انفرد ب  ثقة م يسيمب شياذ 

 فت ريف اإلمام ايشاف ي ال إشكاا في .

يا   فإذا جاء ايراو  اي قة فيايف اي قا  روى ايحيديت موصيوال  ورووه مرديل فهيو ايحيديت موقوف 

يا عين شييو و يو  اع روى ايحديت بزيادة و م يم يروا  ذه ايزييادةع رووا ايحيديت جمي   ورووه مرفوع 

ا آخيير ا و ييم ذكييروا إدييداد  يكيين ع حكييم ع يهييا بايشييذوذع  ييذا ال إشييكاافييإن  ييذه ايميايفيية ي   عذكيير إدييداد 

 اإلشكاا يف ت ريف ايحاكم وايي ي ي كيف يكون اإلشكاا؟

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوَردَّ َم،،،،ا َق،،،،اَلَ بَِف،،،،ْرِد الثَِّق،،،، ِ -163

 

،،،ْن َبْي،،،ِع ال،،،َوَلَ َوالِهَب،،، ِ   َْ  ك،،،النَّْهي 

ْه،،،رِيُّ 164   َوَق،،،ْوُل ُمْس،،،ِلَم: َرَوى ال ُّ

 

َه،،،،،،ا َق،،،،،،ِويُّ   ْس،،،،،،ِعيَن َف،،،،،،ْردًا ُكلُّ
 تِ

 و و ايذ  ي ود إيي  ضمير قوي  ردع من ايذ  رد؟ ؒ يقوا إن ايحافظ بن ايصالح  

رد مييا قييااع ل  مييا قاييي  ايحيياكم وايي ي ييي رده بييوجهين لو بييديي ين لو ميين  ؒ ل  ابيين ايصييالح 

 جهتين:

حي  ما كوهنا قد انفيرد بروايتهيا ثقيا  لن  ذا مردود بأفراد ايصحي  ايميرجة يف ايص :الوجه األول

،انفرد برواية ذي  ايحديت ثقة وييي  يي  إال إديداد واحيدع  دياك لحادييت ك ييرة يف  انفيرد هبيا  نيْ َح يْ حِ الصَّ

نه،ى رس،ول اهَّلل »ب ض ايرواة اي قا  وال ي ر  يهيا إال إديداد واحيد وضيرب ييذي  بم ياا و يو حيديت 

 .«ْن بيع الوَلء وْن هبته ♀

 ♀عين رديوا اهلل  ◙ديت انفرد ب  عبد اهلل بن ديدار عن عبيد اهلل بين عمير فهذا ايح 

وعبد اهلل بن ديدار ثقةع فهو ع ب ت ريف ايحاكم تفرد بحيديت و يو ثقية وييي  يي  لصيل متيابا فبدياء  ع يي  

ا.  يكون  ذا ايحديت عدد ايحاكم شاذ 
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ديديار عين ابين عمير فيكيون عديد و ذا ايحديت يي  يي  إديداد إال  يذا اإلديداد تفيرد بي  عبيد اهلل بين 

ا و ييو متفييق   اع فكيييف يجتمييا لن يكييون  ييذا ايحييديت شيياذ  ييا شيياذ  ع ييب صييحت  وميييرج  يف  ايي ي ييي لي  

إنما ييرجان إال األحاديت ايصحيحة ايتي توافر  فيهيا  -كما تقدم م دا-وصاحبا ايصحي   نيْ َح يْ حِ الصَّ 

اع وكيييف يكييون  ييذا  :ومدهيياع   م دييالو وجييد  فيهييا شييرو  ايصييحة ايتييي ميير   لال يكييون ايحييديت شيياذ 

ا و و ميرج يف ايصيحي ؟ إميا لن يكيون صياحبان  ايحديت عدد ايحاكم وايي ي ي بداء  ع ب ت ريفهما شاذ 

 وإما لن يكون ت ريف ايي ي ي وايحاكم في  نظر ويحتاج إيب تقييد. عايصحي  ييرجان األحاديت ايشاذة

ا  :د ب،ه اب،ن الص،َلح تعري،  الح،اكم والخليل،يالدليل الثاين أو الوجه الث،اين ال،ذي ر لن اإلميام مسي م 

 .بأدانيد جياد ه  شارك  فيها رير  يف مقدمة صحيح  قاا ي ز ر  نحو من تس ين حرف ا ال ي   ؒ 

ا يقوا: إن ايز ر  انفرد بأحاديت قريب ا من تسي ين حيديت: هذا الكَلامعنى  و يذه  علن اإلمام مس م 

ألني  بدياء   يف تكون  ذه األحاديت بأدانيد قويية ونحكيم ع يهيا بأهنيا شياذة؟!األحاديت بأدانيد قويةع فك

وانفيرد وييي  يي  إال  عع ب كالم ايحاكم وايي ي ي األحاديت ايتي انفرد ب  ايز ر  تكون شاذة؛ ألني  ثقية

ا  ذه لحاديت شاذة كييف يقيوا مسي م د لهنيا  يذه لديانيد جييا :إدداد عن ايز ر  كما عر   ايي ي ي؛ فإذ 

ا لن ايشياذ مين لشيد لنيواع اي ي يف ضي فا عديد قيوا  وايشذوذ يداقض ايجودة وايقيوة؛ بيل مير  م ديا ديابق 

 ايحافظ اي راقي:

ا -60  َوإْن َيُك،،،،،،ْن لَِك،،،،،،ِذَب أْو َش،،،،،،ذَّ

 

،،،،،ْعُ  َفَل،،،،،ْم ُيْجَب،،،،،ر َذا   أْو َق،،،،،ِوَي الضُّ

كييف يقيوا اإلميام مسي م إن حديت ايشاذ ال يقبل االعت اد وال يقبل االنجبار يشدة ضي ف  ف :يقوا 

 لن  ذه األحاديت األفراد ايتي تفرد هبا ايز ر  بأدانيد جيادع ل  قوية.

ا ايحافظ  :يقوا ايحافظ اي راقي  عبن ايصالح يرى لن قوا ايحاكم وقوا ايي ي ي فيهميا نظيرااآلن إذ 

 ورد ع يهما من  ذين ايوجهين.

ا ن   جم هيا ايحيافظ اي يياء ايمقدديي  عميائتي حيديت لفيراد لك ر مين نيْ َح يْ حِ الصَّ هم يف م   دب  ألمر  لي  

بن حجر يف ايفت ع فم دب ذي  لني  ال ت يار  الك ر من مائتي حديت جم ها يف جزءع ويدب  ع يها ايحافظ 

ا.  بين ايتفرد يف حد ذات  وبين ايصحة ولن  ال يكون كل حديت فرد يكون شاذ 
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مائتي حديت لحادييت صيحيحةع بيل مين اي ليائف لن  لك ر من نيْ َح يْ حِ الصَّ ألن  داك جم ة وافرة يف  

لوا لحادي   يف ايصحي  صحي  اإلمام ايبيار  حديت فرد وآخر حديت يف صحي  اإلمام ايبييار   يو 

ا حديت فرد.  لي  

ع فإني  قيد انفيرد بروايتي  يحييب بين دي يد «اتبالنيَّ  ما األْماُل إنَّ »لما لوا حديت كما ت رفون حديت  

عيين ردييوا اهلل  ◙بيين إبييرا يم ايتيمييي عيين ع قميية بيين وقيياص عيين عميير  األنصييار  عيين محمييد

يي  ي  إدداد صحي  إال  ذا اإلدداد يحيب بن د يد عن ايتيمي عين ع قمية عين عمير عين  ♀

 .♀ردوا اهلل 

َل،،ى اللِّ »وكييذي  آخيير حييديت و ييو حييديت   َْ ْحَمنِ َكِلَمَت،،ان َخِفيَفَت،،اِن  ع  ييذا «َس،،اِن حبيبت،،ان إَل،،ى ال،،رَّ

   ♀عن ردوا اهلل  ◙فرد ب  محمد بن ف يل عن لبي زرعة عن لبي  ريرة ايحديت ان

ا األحاديت األفراد موجودة يف  ا حيديت  نيْ َح يْ حِ الصَّ فإذ  ا؛ فيإذ  وصاحبا ايصيحي  إال ميا ييم يكين شياذ 

حاديييت راعييب ذييي  ايقيييد إال النييدرج يف جم يية األوالبييد لن ي   عالبييد ميين تقييييده بقيييد عايحيياكم وايي ي ييي

م دب ذيي   «ما تفرد به ثق »ل  ب  هم يقوا بداء  ع ب كالم ايحاكم قوي : ع لحاديت شاذة ك يرة ايصحيحة

 .و كذا قيل علن  داك حديت صحي  شاء و داك حديت صحي  رير شاذ

فإن  تدفي ايصحةع إذا ثبيت  عألن  إذا لثبت ايشذوذ عيكن ايصواب لن  ال يوجد حديت صحي  شاذ

ا يكيالم اع ب كالم ايحاكم  و كذي ؛ يكن ايحافظ  وبداء   عايشذوذ انتفت ايصحة ا جييد  بن حجر ذكير قييد 

ا مين اإلشيكاال  إذا ر  و و م   عايحاكم بين حجير اوعيي  يذا ايقييد ذكيره عدي  عين ايحيافظ هم ويحيل ك يير 

يا م  ع ل  ييو ذكيره يكيان ت ريفي  م  «إنه بقي ْلى الح،اكم قي،د» ايوفية فقاا: «ايدكت»ايبقاعي يف  ا تجه  سيتقيم 

اقيد لن  يذا ع يدقدح يف نف  ايد  «قد ر ط في  راوي لو و و لن يدقدح يف نف  ايداقد لن  ذا ايحديت ر طع »

ايحديت قد ر ط في  راوي ع ل  كأن  داك تتمة ي ت ريف يقوا ايحاكم ايحديت ايشاذ  و: ايحيديت اييذ  

إذا لضفدا  ذا ايقيد يقيوا ع ر ط يدفرد ب  اي قة ويي  ي  لصل متابا ويدقدح يف نف  ايداقد لن  ذا ايحديت

ا وال ش  يف ذي بن حجر يكون ايت ريف م  اايحافظ  بين حجيرع امن ايحيافظ  دقيق   وجي    و ذا كالم   عتجه 

ا ج ي ا.حديت ح   كلِّ بوعي وإذا ر    كم بشذوذه ما لن ظا ره ايصحة تبدى ذي  وات   ي داظر في  ات اح 

 حمل ع ب كالم ايحافظ ايسابق.مكن لن ي  وي   علما كالم ايي ي ي فكما ذكره

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:
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 اَل،،ْم ُيَخ،،الِْ  أنَّ َم،،نْ  واْخَت،،اَر فِ،،ْيمَ  -165

 

 َيْق،،،ُرُب ِم،،،ْن َض،،،ْبَط َفَف،،،ْرُدُه َحَس،،،نْ  

ْل َأْو َبُع،،ْد  -166  ،،ْبَط ًفَص،،حِّ  أْو َبَل،،َ  الضَّ

 

،،،،ا َش،،،،ذَّ َفاْطَرْح،،،،ُه َوُردْ   نْ،،،،ُه َفِممَّ َْ 

وكيالم ايحيافظ ايي ي يي  عيما وجد كالم ايحافظ لبي عبد اهلل ايحياكم ؒ  ن ابن ايصالحإ :يقوا 

فيإذا كيان راو   عولن حكمها ييت ف بحسب حاا رواهتا عبين ي  حكم األحاديت األفراداحتاج إيب لن ي  

ا لن حدي ي  يكيون  عي يبطايحديت ايفرد قريب من اي بط و و ايذ  مر م دا لن يكون خفيف ا فمير ديابق 

خرىع فيإن حدي ي  يكيون ة ل  ويي  ي  ع    عوانفرد بايحديت عان ب   اي بط كان ضابل ا حافظ احسنع وإذا ك

ا  ضبل ا تام 
اع وإذا يم يكن صاحب ضبط  ا دييء ايحفيظ ك يير  عوال خفيف اي يبط عصحيح  بيل كيان ضي يف 

ا م   عاييلأ ال  وانفرد بحديتع فإن  يكون حدي   شاذ   ا.مردود   رح 

ابن ايصالح تدبهوا يألمر  و تقسيم يألفراد؛ ييبيين عالقية األفيراد بايحيديت  فهذا ايتقسيم ايذ  ذكره

اذع ا ي حديت  ايش  اذعويي  تقسيم   عبيل  يو تقسييم يألفيراد عألن  جاء تحت  ذا ايتبوييب ييي  كيذي  ايش 

 ولن ما يدفرد ب  ايرواة ال يي و من  ذه ايصور اي الثة:

ا. إما لن يكون ايراو  ضابل اع فيكون حدي    صحيح 

 وإما لن يكون خفيف اي بطع فيكون حدي   حسد ا.

ا؛ ألن ايشاذ لنواع:  وإما لال يكون ضابل ا بأن كان ديء ايحفظع فيكون حدي   مردودا شاذ 

:  و ما دبق ذكره عدد اإلمام ايشاف ي لن ايشاذ  و ما خايف في  اي قة من  و لوثق مدي  لو النو  األول

 ي  اي قة من  و لويب مد  وديأتيدا م اي  ب د ق يل إن شاء اهلل.من  و لويب مد ع من خايف ف

ايدوع اي اين: لن ايشاذ  و ايحديت ايذ  يدفرد ب  ايصدوق ايذ  يي  عدده من اي بط ما يحتمل م ي  

 تفرده وددزيد  ذا ايدوع اي اين بيان ا عدد ايكالم ع ب ايمدكر.

يف نز ية  ؒ مي ال  م يل ايحيافظ بين رجيب  نأخذ م اا يحديت خايف في  اي قة مين  يو لوييب مدي 

أن  ¶ايدظر بحديت رواه ابن عييدة عن عمرو بن ديدار عن عودجة مويب ابن عباس عن ابن عبياس 

 إَل مولى هو أْتقه ..الحدي . ولم يد  وارًثا ♀رجًَل تويف ْلى ْهد النبي 

ا عين عميرو بين  ذا ايحديت  كذا رواه ابن عييدة وتاب   حماد بين زييدع  كيذا رواه موصيوال     مسيدد 

ي عديدار عن عودجة عن ابن عباس تقنع فيرواه عين عميرو بين ديديار عين وخايفهم حماد بن زيد و و ثقة م 
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ا ج    م   ععودجة ديال  ر  ال  عن عودجة عن ابن عبياسع حمياد بين زييد يرويي  م  د  ر  ويم يذكر ابن عباس إذ 

بين حجير عين لبيي اع فدقيل ايحيافظ صوال  مرديال  و و ثقة وابن عييدة ثقة وابن جري  ثقة و ما يرويان  مو

 ايمحفوظ حديت ابن عييدة. :ايحاكم لن  يقوا

يا شياركوا ابين عييدية يف روايية  يذا ايحيديتع يف ذ دي ا  داك رواة آخرون الختصار ايوقيت لي    يلي  

ا حماد بن د مة ورير م شاركوا ابن عييدة يف رواية  ذا ايحديتع فهيم عيدد   خيايفهم لك ير وثقيا ع و لي  

ا خايف من  و لويب م   عحماد بن زيد و و ثقة عييدية ومين ايمحفيوظ حيديت ابين  :ع فيقوا لبيو حياتم   د  فإذ 

ا عكي  ايمحفيوظ ي -كميا نبهديا يف بدايية اييدرس-ايشياذ  م  ؛ إذ  اذ  يذا ايمصيل   اييذ  م ديا عديدنا ايش 

 دكر وعكس  ايم رو .وعكس  ايمحفوظع وديأتيدا لن  داك ايم  

ا حدي ؛ ألن  ثقة خايف من  و لويب مد ع يماذا  م لويب مد ؟فإذ   ت حماد بن زيد شاذ 

 ألهنم جم وا بين اي قة وك رة اي ددع و ذا إن شاء اهلل واض .

ي خيرى إن شياء اهلل توضي  ع ودييأتيدا لم  ية ل  ؒ اذ حسيب ت رييف اإلميام ايشياف ي  ذا م اا ي ش 

 ايحديت ايمدكر.يكن ب د لن ندتهي من  عايمقصود بايشذوذ وايدكارة

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 لَبْرِديِج،،يْ ا َواْلُمنَك،،ُر: الَف،،ْرُد َك،،َذا -167

  

  ِْ ،،،،ي التَّْخ،،،،رِْي
،،،،َواُب فِ  َأْطَل،،،،َ ، َوالصَّ

ا ي  ت اريف م ل ايحديت ايشاذع فمن ضمن ت اريف  لن ايحيافظ ايرديجيي وقيد   ايحديت ايمدكر لي  

ني  يل يق ع يب ايمقليوع اييذ   يو ميا رواه ايتياب ي يل يق ع يي  مر م دا يف مسيائل عدييدةع مي ال  مير م ديا إ

ا يف مبحت ايحديت ايمؤنن واآلن  ذه ايمرة اي اي ة وايراب ة. اع ومر يف مسائل عديدة لي    مدقل  

ايحافظ ايرديجي يقوا إن ايحديت ايمدكر  و ايحديت ايفيردع  يو ايحيديت اييذ  يدفيرد بي  راويي ع 

ا كمييا عرفيي  ل ييق ايتفيرد يكييون ايحييديت بسيبب  م  راو  وال بميايفييةع م  ف يم يقيييده بشيييءع ال بحياا اييي دكيير 

ع ل  يييم يقيييدع (... َأْطَل،،َ   َك،،َذا الَبْرِديِج،،يْ ) :ؒ ايحييافظ ايرديجيييع ف ييذي  قيياا ايحييافظ اي راقييي 

،َواُب فِ،ي ) وايصواب يف ايتيري ع وايصواب يف ايمرو  ايذ  نريد لن نحكم ع يي  بأني  شياذ يقيوا: َوالصَّ

ِْ التَّ   ع (ْخرِْي

،ُذْوِذ َم،رْ  -168  إِْجَراُء َتْفِص،ْيَل َل،َدى الهُّ

 

،،،،ْيُ  َذَك،،،،رْ  َفْه،،،،َو بَِمْعن،،،،اهُ    َك،،،،َذا الهَّ
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لهنمييا بم دييب واحييدع ولن  ؒ يقييوا ايصييواب لن ايحييديت ايمدكيير كمييا  ييو عدييد ابيين ايصييالح 

 األحاديت األفراد تدقسم إيب ثالثة لقسام:

 صحي . يت  ما انفرد ب  ثقة لو ضابطع فهذا حد

 ما انفرد ب  صدوق لو خف ضبل  وتوافر  بقية ايشرو ع فهذا حديت حسن.

كير يقيوا ابين ألن ايحيديت ايشياذ وايمدا؟  يفع فهذا حيديت شياذ ومدكيرع يمياذوما انفرد ب  راو  ض

ا ما وي  ع ايصالح كال ما بم دب لن ميايفة اييراو  يمين  يو  :عدد اإلمام ايشاف ي و ودبق  ا  إيي  لي  

اع  يذا عديد ابين ايصيالح لو يا مدكير  ا وتج يل ايحيديت لي   يقيوا: إن  ؒ يب مد  تج ل ايحديت شياذ 

وب  هم يحكم ع يي   عاذ وايمدكر كال ما بم دب واحدع فتجد األئمة يحكمون ع ب ايحديت بأن  شاذايش  

 بأن  مدكر.

ي مدكير عديد ايحفياظ اذ وايو ذا يي  اختال  ت ادع وإنميا  يو اخيتال  تديوع يف اي بيارا ؛ ألن ايش 

ع فهيو ييرى خيال  كيالم ابين ايصيالحع ييرى لن ؒ بم دب واحدع خايف يف ذيي  ايحيافظ بين حجير 

ثقية وخيايفع فيإن حدي ي  يكيون ايشاذ وايمدكر بيدهما اختال  من حيت مراتب ايرواةع فيايراو  إذا كيان 

ا ا وخايفع فإن حدي ي  يكيون م  ع شاذ  اع فايحيافظ ابين حجير ييرى دكير  ولما إذا كان يي  ب قة بأن كان ض يف 

يفيإن ايح   عواة إذا تفياوتواايير   وييرى لن   عخيال  ابين ايصيالح اي قية وتفيرده تج  ديا  م ييت يفع فميايفية  ك 

او  نحكم ع ب ايحديت بايشذوذ دون ايدكارةع وإذا كان  ا وانفيرد لو خيايفع فإنديا نحكيم ع يب  اير  ضي يف 

 ايحديت بايدكارة ال بايشذوذ.

مييا  :ع ويييدا ع ييب ذييي ؒ لن األرجيي  كييالم ايحييافظ ابيين ايصييالح  -اهلل لع ييمو-وايييذ  يبييدو 

إال وتجد ب  هم يحكم ع يي  بأني   عما تجدو م يحكمون ع ب حديت بأن  شاذإيي  قبل ق يل لن  ق    لشر   

 يذا  بما جم وا بين اي بارتين وقايوا  ذا حديت شاذ مدكرع وقيد تتب يت  يذا بدفسيي فوجيد   ر؛ بل ر  ك  د  م  

 .يف جما ايتقديم ◙واحد م ال  حديت م اذ بن جبل    لهنم يقويون ع ب حديت  كذي

ريير محفيوظع ريير  :لن  مدكر وب  يهم يقيوا :لن  شاذ واييليب ايبنداد  يقوا :تجد ايحاكم يقوا

يرعشياذ  رير م رو ع فهذه اي بارا  ك ها م دا يا لن ايحيديت :محفوظ  ي شاذع وب  هم يقوا د ك  ولن  م 

 .د يف  ذه األحكامع فهذا اختالف ا يف تدوع اي بارا  ويي  اختالف ا يف م دب ايحكم ومؤداهايم دب واح
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همييا شييديدا اي يي فع ال يقييبالن ثينع و ييو لن  حييدِّ كمهمييا واحييد عدييد ايم  ويييذي  ايشيياذ وايمدكيير ح  

تجيده ويذي  من األخلاء ايك يرة وايشائ ة عدد ب ض من يم يمارس  يذه ايصيداعة  عاالعت اد واالنجبار

ةع ثم ي يود ويقويهياع فهيذا خليأ كبيير؛ ألن م ديب شياذ لو ر  ك  د  لو م   يحكم بأن ايرواية رير محفوظة لو شاذة

إنميا يمياذا حكيم بكوني  شياذ لو مدكير ييم ع ايداقد يحكم بأن  ر يط يكن عيم يتبين وجه  مدكر لن  ذا ر ط  

 ف يذي  ييم ييأ    عية عدده ق ية تيرجي يتبين كيف ييلئ  ذا اي قةع يم يتبين ي  كيف لخلأع و و لن ايق 

 ولخلأ يف رواية ايحديت. ط     صريحة يف لن  ر   ب بارة  

 .ؒ نأخذ لم  ة ذكر ا ايحافظ اي راقي 

 .(الخبرَنْحَو ُكُلوا الَبَلَل بالتَّْمرِ )يقوا: 

،ْيَ اَن يَ  ،ُكُلوا اْلَبَلَل بِ،التَّْمرِ »من لم  ة ايحديت ايمدكر حديت ي دي   ْغَض،ُب، َوَيُق،وُل َبِق،َي اْب،ُن َف،فِنَّ الهَّ

ع ايي يق بايتحريي   يو ييليأ يقيوا ايي  يقع  يذا خليأع ايصيواب «آَدَا، َحتَّى َأَكَل اْلَخَلَ  بِاْلَجِديِد الخل 

ا.  ايي   ق بفتحتينع ل  ايشيء ايقديمع ايقديم ايبايي يسمب خ ق 

ي ع مشيهور بكديتي   يو يحييب بين واة  و محمد بن يحيب بن قيفهذا ايحديت انفرد ب  لحد اير   :يقوا

كيير انفيرد بروايية  يذا ايحيديت عين  شيام بين كدب بأبي ز  كيرع ي  محمد بن قي  مشهور بكديت  و ي لبي ز  

رععروة عن لبي  عن عائشةع وحكم ايدقاد عن  ذا ايحديت بأن   د ك  او   يتفرد  ذا  م  اي ي يف بي ع فتفيرد اير 

ي ف 
او   اي      يداقد ي حكم بدكارت .بايحديت يدعوا ااير 

يا يدبنيي لن يكيون يف األذ يان: ييي  كيل تفيرد راو  ضي يف تجيد ايدقياد د ينبي     يكن ل   ا إييب شييء لي  

و يو يقيوا ب  يهم  عد شييء آخيريقويون لو يحكمون ع ي  بأني  مدكير لو شياذع البيد لن يجتميا ميا ايتفير  

او   يف يفظ ايمتن م ال  يكون  ةك  يكن م ال  ر   عايميايفةع ن م ايميايفة األمر فيها واض  ايذ  روى عدي  اير 

ي ف  ذا 
او   اي     ي ف اظ برواية حدي  ع ف ماذا يدفرد  ذا ف  جما حدي   وي تدي ايح  ممن ي  اير 

ي   او   اي   اير 

ل  م ال   شام بن عروة كان األئمة وايحفاظ  ايذ  كانوا م تدين باألخذ عن  ذا ايشيخ؟ دون دائر اي قا 

زمانيي  يل بييون دييماع حدي يي ع وي تدييون بيي  ف ميياذا يدفييرد  ييذا ايييراو  اي يي يف دوهنييم يف رواييية  ييذا  يف

 ايحديت؟!

اقيد لن يحكيم ع يب  يذا ايحيديت بايدكيارةع وإال ي يزم لن كيل خرى  ي ايتي تدعوا ايد  فوجود قريدة ل  

ي ف فرد قد انفرد ب   حديت  
ي   او   اي   ا وييايير  ا ي  كيذي ع إال لن يكيون م  ي يزم ع يي  لن يكيون ضي يف  دكير 
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يكين ال نجيد ايدقياد يحكميون ع واة ك ييرةايير   ويي  كذي ؛ ألن األحاديت اي  يفة ايتي يدفيرد هبيا ب يض  

جميا مين ي  ر م ل ايميايفةع م ل لن يدفيرد عآخ بدكارهتاع وإنما يحكمون بايدكارة إذا وجد ما اي  ف لمر  

،ْيَ اَن  ،ُكُلوا اْلَبَلَل بِ،التَّْمرِ »دبع ل  م ال   ذا ايحديت إذا يف ايم  ة يف اي فظ وض ف  حدي  ع م ل رك   َف،فِنَّ الهَّ

ايشيلان ال ينيظ  لن تأكيل لو لن تشيربع ع «َيْغَضُب، َوَيُقوُل َبِقَي اْبُن آَدَا، َحتَّى َأَكَل اْلَخَلَ  بِاْلَجِديِد الخل 

د األكيل وايشيرب  يذا ال جير  ايشييلانع ولميا م   نيظينيظ  لن ترتك م صية اهلل وتدشنل بلاعت ع  ذا ايذ  ي  

 وإنما ايذ  ينيظ   و ترك ايم اصي واالنشناا بايلاعة. عنيظ ايشيلاني  

 فهذا ايحديت م اا يحديت ايمدكر.

ا من ابن ايصالح بم اا آخر يحديت مدكر: ا ضرب ايحافظ اي راقي لخذ   لي  

َمرْ  َوَمالَِك ) ُْ ْثَماَن:  ُْ ى اْبَن   .(َسمَّ

ع  يذا يرويي  قيايوا اإلميام مايي  عين «رافِ م الكَ لِ ْس المُ  َل يرُع »يحديت  و ي رب م اا يحديت  ذا ا

 َل ي،رُع »: ♀قياا: قياا رديوا اهلل  ◙ ر  عن عمير بين ع ميان عين لديامة بين زييد ايز  

-روى ايحديت اإلمام ماي  عن ايز ر  عن عمير بين ع  ميان  :ع قايوا«سلمالمسلم الكافر وَل الكافر المُ 

يا لي عوخايف  اي قا  اآلخرون -اي ين ب م ياومدهم ابين جيري  وابين عييدية لي   يف اتفياق يف اييرواة  ديا    

عيين ردييوا اهلل  ◙عيين لدييامة بيين زيييد  -بفييت  اي ييين- يير  عيين عميير بيين ع مييان فييرووه عيين ايز  

جمياع  و اإلمام ماي  واحد  اي قا  م ل بم اا خايف في  اي قةفهدا يريد ابن ايصالح لن ي  ع ♀

إال اإلميام مايي ع فجياء حتيب ب يض تالميذة اإلميام  كل من روى عن ايز ر  قاا عمرو بين ع ميان :قايوا

ي تعماي  ودأيوه عن  ذا 
د  ال لنا لعر  ولفرق بين عمرو وعمير  :إن ايقوم ييايفون ع فقاا :قايوا ي  ايح 

 فهذا بيت عمرو و ذا بيت عمر.

ين جم يوا بيين ايحفيظ واي يددع جم يوا بيين ايحفيظ لن األحفظ  م اي دد األك ير اييذ :لكن الهاهد 

 يذا ايم ياا ع ة؛ ألني  ثقية خايفي  جميا مين اي قيا وايك رةع فقايوا إن رواية اإلمام ماي  يهذا اإلدداد شياذ

ا خايف فماذا يج  ديا  :يقواع (ُقْلُت: َفَماَذا ) اعرت  ع ي  ايحافظ اي راقيع يقوا: حتب يو لن اإلمام مايك 

كيارة البيد لن و يي لن ايد   عيحديت مدكير؟ و يذا مين ايجهية ايتيي لشير  إييهيا قبيل ق ييلنحكم بأن  ذا ا

 لو نحو ذي ع  ذه ناحية. عشديد يي  ق ية اختال  يف ضبط ادم ر يظع لمر   يجتما فيها لمر  
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إن ايحديت دواء  لكان عن عمرو لو عن عمر فمداره ع يب ثقيةع فميا دام لن  :أخرى كأنه يقول وناحي ب 

 ♀أن النبي »ستحسن لن يم ل بحيديت   لو ي  رجِّ ف هذا ي  ع في  مداره ع ب ثقة فال يقدح ايحديت

 .«دخل الخَلء فن   خاتمه ووضعه

ع ايم ياا اييذ   ا حتب  ذا ايم اا في  ت قب دعونا نقرل كالم ايحيافظ اي راقيي فيي  لوال  واإلشكاا لي  

لصيحاب ايسيدن مين روايية  ميام بين ج    بدا من حديت عمر بن ع مانع يقيوا  يذا ايحيديت لخرجي  

ء وض،ع ََل الَخ  إذا دخَل  ♀كان النبي »قاا:  ◙ ر  عن لن  يحيب عن ابن جري  عن ايز  

 ل  ال يدخل وخاتم  يف يده؛ ألن في  ذكر اهلل.ع «خاتمه

 ر  عن ابن جري  عين زيياد بين دي د عين وإنما ي   :رع قااك  د  م   ب د تيريج   ذا حديت   داودقاا لبو 

 ع ل   دا ميايفة من جهتين:«اتخذ خاتًما من وِرث، ثم ألقاه» ♀  عن لن  لن ايدبي  رايز  

 : لن بين ابن جري  وايز ر  زياد بن د د.الجه  األولى

أن،ه اتخ،ذ »ع ايميتن اي ياين «هُ َم،اتَ َخ  ء وض،عَ ََل الَخ، إذا دخَل »: يف ايمتنع ل  ايمتن األوا  ثانيَ  ومن جه َ 

 .«والوهم فيه من هماا ولم يروه إَل هماا» :داودع قاا لبا «ألقاه مَّ خاتًما من وِرث، ثُ 

ا عم يف حفظ تك    مام بن يحيب اي وذ  ثقة م   يكن  يذا ايم ياا انتقيد  عف ذي  حم وا  ذا ايو م  مام 

ا يم يدفر    :ؒ د هبذا ايحديتع ل   دا يقوا ايحافظ بن حجر ع ب ايحافظ اي راقي بأن  مام 

 وكل و و صدوق ييلئع فيقوا ايحافظ بن حجر يقوا:تاب   م ال  يحيب بن ايمت

ي ام بين يحييبع فيإن ابين جيري  ل  يف اإلديداد األوا اي  ة عدد  تديي  بين جيري  وييي  انفيراد  م 

 لدقط  شام بن د د ورواه باي د دة.

اع بم دب ل  حديت انفرد ب  اي  يف وخايف في  من  و لوييب مدي ر ك يرة  ك  د  ايم   لم  ة   :ع ب كل    ع جد 

اع ولميا بياألفراد فايم ياا اييذ  م يب واضي  جييد و يو حيديت لبيي زكيير د  فإن  يكيون م   ل لَ ل،وا ال،بَ كُ »كير 

وقد انفرد هبذا ايحديت وزاد ع ي  ما يف متدي  مين ايركية وكوني  ال يصي   لن  عكير ض يفع فإن لبا ز  «مربالتَّ 

 كارة.ايدبوة فاجتما في   ذا األمرع فحكم األئمة ع ي  بايد يكون كالم

اذ وايمدكر كال ما بم دب واحدع وي يزم ع يب ذيي  لن ايحيديت لن ايحديت ايش   :الخَلص  يا إخوان

مدكيرع  شياذ   اقيد لني  ر يط  يذا حيديت  د اي قية إذا انقيدح يف نفي  ايد  ولنيواع فتفير   عايشاذ وايمدكر درجيا 
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يد  ميايفة اي قة يمن  و لويب مد   ذا حديت شياذ م   ي رع ميايفية  ك  يد  م   شياذ   ف  يذا حيديت  ي     اي   رع انفيراد ك 

ي ف 
 ر.ك  د  م   خرى في   ذا حديت شاذ  واجتماع ع ة ل   عبحديتاي    

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  حكم بايشذوذ إذا ترج  ايجما بين ايروايتين؟اذع فقاا ال ي  ا ع ب ايش   داك من زاد قيد   :السُّ

ي ع ا فيما إذا ييم ييرتج  د  كالم   ع ب كل  نحن   الَجَواب: ق بيايم دبع بم ديب وي يل إذا كيان ايرتجيي  يت   

 ال  وميرة  د  ر  م   مرة      و  لن ايلريقين صحيحان لحد ما ر   :قااايحديت فال بأسع ولما إذا كان ايرتجي  بأن ي  

ا فهذا ترجي  خلأ لو جما  م    جأ إييي  إال إذا اديتوى ايلريقيانع لميا إذا ييم خلأ؛ ألن  ذا ايرتجي  ال ي   سدد 

 قاا  ذاع و ذا مده  األئمة من ايدقاد.فإن  ال ي   عيستويا

 إذا تفاو  ايلريقان فيحكم يألقوىع وال ي جأ إيب ايرتجي ع فتدبهوا يهذا.

 ذاع ق ت ايرتجي ع ال ي جأ إييب ايجميا إذا تفياو  ايلريقيان ال ي جيأ إييب   ذا ايرتجي  عدد ايجما

ولما  ذا ايمذ بع مذ ب ايجميا  يذا قبيل لن يسيتويا ع ي جأ إيب ايرتجي ع ترجي  األقوى وإنما عايجما

فهيذا ميذ ب ايفقهياء واألصيوييين اييذين ييي  يهيم م رفية ب  يم ايحيديتع وييي  يهيم درايية  عايلريقان

 ايدقاد ايذين  م ل ل ايشأن يف  ذا األمر.ايمحدثين و

َؤال  ل  ي ايميايفية ايفقهيية لم مجيرد لني  روى شييئ ا  عاذما نوع ايميايفة ايمشرتطة يف  ذا ايش   :السُّ

 يم يروه ريره؟

ي الع الع ايميايفة وضحدا ا يا إخوان باألم  ةع ميايفة يف وصيل وإرديااع يف وقيف   الَجَواب: ع ا  ورف 

زيادةع زيادة مؤثرةع يف ق ب إدداد وتنييره  ذه  ي ايميايفةع لما قوي  مجيرد لني  روى شييئ ا  يف زيادة وعدم

 يم يروه ريره الع  ذا تفرد ويي  ميايفة.

آخيرع كميا  كم بايشذوذ لو ايدكارة وحيدهع البيد لن يكيون م ي  شييء  ي ح   د يي  بسبب  ن ايتفر  إ :وق دا

 مر قريدة موجودة يف  ذا ايحديت.اقد لن  ر ط أليدقدح يف نف  ايد   :ق دا

ي ا حيدميا نيدرس ايحيديت ايم  درج وايحيديت ايمق يوب  ذا ايموضوع يا إخيوان ديت ي  يكيم ك يير 

وايحديت ايم لرد وايحديتع دخوا حديت يف حديت ودرقة ايحديتع  ذه األنيواع يهيا صي ة بايشياذ 

اقيد يحكيم ارة يدرجية لن ايد  ب يض ايميرا  تشيتد ايدكيألن بل كذي  حتب ايحديت ايموضوعع  عوايمدكر

 يف ايدروس ايقادمة بحوا اهلل ت ايب. -إن شاء اهلل-بأن ايحديت موضوعع و ذا ديتبين لك ر 

َؤال  ع فهل لبي زرعة تاب ي لم لن ايحديت مدقلا؟«لمتان خفيفتانكُ »إذا ذكرتم إدداد حديت  :السُّ
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نع و يذا لبيي زرعية لحيد ايتياب ينع اتفياق زرعة ايراز  يا إخوا وزرعة يي  لب و ذا لبن مع  الَجَواب:

ايكديتين ال ي زم مد  اتفاق األشياصع لنت تكدب بأبو عبيد اهلل ويوجيد مين ايصيحابة وايتياب ين مين يكديب 

 بأبي عبد اهلل.

َؤال  ما  و ايفرق بين اإلرداا اييفي واإلرداا ايظا ر؟ :السُّ

يمن روى عدي ع تيابا تياب ي ييرو  عين او   اير  اإلرداا ايظا ر ايذ  ي ر  ب دم م اصرة  الَجَواب:

 يم يدرك ايصحابة و و وتابا تاب يع فإذا روى عن ابين عمير  يذا إردياا   صحابيع ماي  عن ابن عمرع ما

 ظا ر.

من عاصرهع يو وجدنا يف إدداد م ال  ش بة بن ايحجاج عين  اصر عايم   لما اإلرداا اييفي فمد  رواية  

تويف ديدة مائية ولربيا وعشيرينع   ر ويد ددة ثمانينع وايز   ؒ ة ألن ش ب عهذا إرداا خفيفايز ر  

  يم يسما مد ع فهذا إرداا خفيع فيحتياج إييب نيو األئمية ع يب يكد   علدرك من حيات  لرب ة ولرب ين ددة

 ..لو لن شي بة مي ال  ييم يرحيل إييب ايشيام حيدميا كيان ايز ير  يف ايشيام لو ايمديدية علن م ال  ش بة يم ي قاه

 و كذا.

ع ويت   يديا لن اإلردياا اييفيي إن شاء اهلل «األيفية»وديأتيدا يا إخوان كالم عن اإلرداا اييفي يف  

 مل حتب ايتديي ع واثن ايتديي  من إرداا اييفي ولن اإلرداا اييفي نفس  لنواع ع ب ايراج .يش

َؤال بميا قايي  اييذ بي  يو نجما بين ت ريف اإلمام ايشاف ي وايي ي ي يف حد ايشاذ  لال يمكن لن :السُّ

  يذا اآلن ت ريفيان وييي  ت رييف  ع ب  من ال يحتمل حايي  قبيوا تفيرده لو ما انفرد عما خايف راوي  اي قا 

ميا قبيل لو وميا  ألن يف ايت ريف يو ادت م ت رير ك مة لو م دب ذي  لن  يذا ايت رييف فيي  نوعيان: عواحد

شياف ي ع ثيم ب يد لو ذكير ت رييف ايي ي ييع ثيم ب د لوع ما صدا شييء  يو ت ريفيان ذكير ت رييف اإلميام اي

ن إ :ايي ي ي نفس  ذكر لن  ذا ايتفرد يحصل من اي قة ويحصل من رير اي قةع وإنميا رياير يف ايحكيم فقياا

ا حاا مآي  ايرد. اع وايتوقف لي    اي قة يتوقف في  ورير اي قة يكون مردود 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى َنبْ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  يِّنَا ُمَحمَّ
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 عالْعِتَبهُر َوع  ُمَتهَبَ هُت َوع شََّوعِاُد

 

ٍَ الَح،،،ِدْيَ  َه،،،ْل  -171 تَِب،،،اُر َس،،،ْبُر ْْ  اَل

 

ٍَ َراَو َغْي،،،،،َرُه فْيَم،،،،،ا َحَم،،،،،ْل    َش،،،،،اَر

ٍَ ِم،نْ  -172  ْن َشْيِخِه، َففْن َيُك،ْن ُش،ْوِر َْ 

 

، َوإنْ ُمْعتَ    َب،،،،،،،،،،رَ بِ،،،،،،،،،،ِه، َفَت،،،،،،،،،،ابِعب

ٍَ َش،،،،ْيُخُه َفَف،،،،ْوُث َفَك،،،،َذا - 173   ُش،،،،وِر

 

ى َش،،،،،اِهدًا، ُث،،،،،مَّ إَذا   َوَق،،،،،ْد ُيَس،،،،،مَّ

،،،،اِهُد  - 174   َم،،،،ْتنب بَِمْعنَ،،،،اُه أَت،،،،ى َفالهَّ

 

،،،،،ْن ُك،،،،،لِّ َذا َمَف،،،،،اِردُ   َْ  َوَم،،،،،ا َخ،،،،،َلَ 

 ِمَثاُل،،،،،ُه َل،،،،،ْو َأَخ،،،،،ُذوا إَهاَبَه،،،،،ا - 175 

 

َبا   َِ َم،،،،،ا أَت،،،،،ى بَِه،،،،،اَفَلْفَظ،،،،،ُ  ال،،،،،دِّ

ْم،،رَو اَلَّ  - 176  َْ ،،ْن  َيْينَ،،َ  َوَق،،ْد  َْ ُْ  اب،،ُن 

 

ُتِض،،،،ْد  ُتوبِ،،،،عَ   ْْ َِ َفا َبا ْم،،،،روب يف ال،،،،دِّ َْ 

َم،،،،،،ا إَِه،،،،،،اِب  - 177   ُث،،،،،،مَّ َوَج،،،،،،ْدَنا َأيُّ

 

 َفَك،،،،،،اَن في،،،،،،ِه َش،،،،،،اِهدب يف الب،،،،،،اِب  

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

يتوطئية ألبيواب  م يتع لو ألنيواع  م يت ولنيواع االعتبار وايمتاب ا  وايشوا دع  ذا ايبياب  يو كا

يذوذ وايد كيارة  صل واإلردياا ومبحيت ايش  دتأيت؛ ألن  مر م دا يف مباحت متقدمة مدها مبحت ت ار   ايو 

ثين تقيوا: ع يي بين ايميديدي و يو قيوا  «الب،اب إذا ل،م ُتجم،ع ُطرق،ه ل،م يتب،ين خ ،ؤه» قاعدة عدد ايمحيدِّ

ل  ذا ايحديت دايم  من اييلأ واي   ة  لو الع فإني  ال بيد لن تجميا ل  لن  إذا لرد  لن ت ر   ع ؒ 

 .رقع واالعتبار  و  ذه ايق يةع و ي ق ية  جما ايلرقايل  

ب ور. مأخوذ   :يف اللغ  واَلْتبار  من اي  

ف    ايحافظ اي راقي  :وأما يف اَلص َلح  :فقاا مانا   جاما   بت ريف   ؒ فقد عر 

تَِب،،،اُر َس،،،ْبرُ  -171 ْْ  ٍَ الَح،،،ِدْيَ  َه،،،ْل اَل

 

ٍَ َراَو َغْي،،،،،َرُه فْيَم،،،،،ا َحَم،،،،،ْل    َش،،،،،اَر

ي   يف روايت    لم ال؟ :فيقوا  ورك راو  ك  ل : بح    وتفتيش   عن ايحديتع فهل ش  ب ر   إن االعتبار  و د 

ق ايحديتع يم رفة ايمتاب ا  وايشوا د. ويذي  ق   ا االعتبار  و ايبحت وايتفتيش عن ط ر   دا قبيل فإذ 

يل  عنواع ايحيديت ايم   يق ك ِّهياألإن االعتبار ي  عالقة وثيقة؛ ألن  كايتوطئة  :ق يل ألني  ال يمكين لن تتوص 

إيب لن   ذا ايحديت في  ع  ةع لو  و دايم  مدها إال بجما ايلرق وايتفتيش عدهاع وايبحيت فيهياع و يذا  يو 

 االعتبار.

 -إن شاء اهلل-ي يالعتبار ب د ق يل وديأتيدا لم  ة ك يرة يف  ذاع وديأتيدا م اا تلبيق
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يي :إًذا اَلْتب،،ار ي تعرق  ييو ايبحييت وايتفتيييش عيين ط 
ييد  ييورك  ايح  او  يددظيير   ييل ش  يف رواييية   ييذا  اييير 

 ن م  ذا  و االعتبار.ع ايحديت لم ال

: االعتبار وايمتاب ا  وايشوا د؛ ألن  ذا  ؒ ب ض ل ل اي  م اعرت  ع ب بن ايصالح  يف قوي   

ب  واحيدع  يي لقسيام  ثالثية تحيت اي لف يقت  ي لن  ذه ايمصيل حا  اي الثية لقسيام  ثالثية تحيت مسيم 

ب  واحدم   ا  كيذي ع فيإن االعتبيار وايمتاب يا  وايشيوا د ييسيت   هيا ييسيت  وايصيحي  لن   :ع قايواسم  لقسيام 

ب  واحدع فإن االعتبار شيء وايمتاب ا  وايشوا د  شيء  آخر. ثالثة تحت مسم 

يذ   يذا : ي ستحسن لن يكون اي دوان: االعتبار ي متاب ا  وايشيوا دع ل  لن يفلذلك قالوا د فِّ   ت ميل  وت 

ا  االعتبار وتقوم ب  من لجل م رفة  ايمتاب ا  وايشوا دع ألن ايمتاب ا  وايشوا د  ذا اي دوان يي  قسييم 

 يالعتبار.

ا عرفديا ايمقصيود باالعتبيار يييا إخيوان؟ دييأتيدا م يياا يتلبيقي  يكي ن ب يد لن ن يير  ميا  يو ايتييابا لو إذ 

 قاا: ع -إن شاء اهلل-ايشا د؟ ب د ق يل  ايمتاب ة؟ وما  و

ٍَ ِمْن ... ُمْعَتَبرَ    بِِه، َفَتابِعب  َففْن َيُكْن ُشْوِر

واةع وكييان  ييؤالء ايييرواة لو  ييورك يف ايروايييةع وتاب يي  ع يهييا ب ييض اييير  ل  راو   ييذا ايحييديت إذا ش 

ا يف ت ب ر  م م    قةع لو قريب ا من اي قةع لو ع ب لقيل تقيدير ييي  بميرتوك؛  لحد   
ع بم دب لن  كان ث  حفظ    وعدايت   

ت ب ر  و ايراو  رير ايمرتوكع ايذ  يمكن لن هع لما ألن ايم    د  ب  رير 
ت د  ي ت يد ايمرتوك فإني  ال يمكين لن  ي   

. ه؛ ألن  مرتوك جم ة  وتفصيال   ب  رير 

ت ب ر  و ايرا ك.ن م فايم    وقع لو ايذ  في  ض ف ال ي يرج  إيب حدِّ ايت ر  د   و  اي قة لو ايص 

ك  فإذا وجدنا يراو   يور  تاب يةع إذا ش  ب يف االصلالح ايم   ذا ايحديت راوي ا آخر م  ت ر اع فإن  ذا يسم 

ع وقي د ايحافظ اي راقيي  يذا 
او   ايراو  يف رواية حديت  عن شيي    يد   يذا فهيذا بكوني  م  ت ير ا؛ إذايير  ج  ا و 

ب ايتابا لو ايمتاب ة.  يسم 

ا  ع ونسيتليا لن ن  لن ي   :المتابع إذ  ه  يف رواية ايحديت عن شييي    او   رير    ييف لو مين فوقي  .شارك اير 

 د يد بين ايمسييِّب  ◙م ال  عددنا لبو  ريرة 
ة بين عبيدايرحمن ؒ م ن لشهر تالمذت    ع ولبيو دي  م 

ة بين  ؒ مسيِّب ع فإذا وجدنا د يد بن ايؒ  ى حدي  ا عن لبي  ريرةع ثم وجيدنا لن  لبيا دي  م  و  قد ر 
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ب يف االصيلالح متاب يةع ويكيون لبيو  يا عين لبيي  رييرة؛ فيإن  يذه ت سيم  ى  ذا ايحيت لي   و  عبدايرحمن ر 

ة م   ا يس يد بن ايمسيِّب د  م   .ؒ تاب  

 م  ت رع ن م  ايحافظ اي راقي ي  
ذا من باب لن ايمتاب ة ال تكون مفييدة  يصو ايمتاب ة بكون ها من راو 

 م  ت رع لما إذا كان ايراو  رير  م  ت ر فإن  ذه ايمتاب ة ال ف
فيإذا تيابا اييراو  ع ائدة  مدهاإال إذا كانت من راو 

ي    ية: تاب    م 
 مرتوك فهذه ايمتاب ة رير م  ت رة وال فائيدة  مدهيا مين  يذا ايبيابع وإال قيد تجيد يف كيالم األئ 

 راو 

ة. م 
د ت     ذا يف كالم األئ  ا عن حد االعتبارع قد ي  تاب ا خارج   ف النع ويكون  ذا ايم 

ا قاا: ٍَ َشْيُخهُ ) إذ   .(َفَفْوُث َفَكَذا َوإْن ُشوِر

ا نب   ع ب لن ايمتاب ية ييسيت فقيط يف لن ي   او   شيارك لي   رييره يف روايية ايحيديت ميا االتفياق يف ايير 

شاركة يف لن  يرو  حدي  ا ال يجتما فيي  ميا  يذا اييراو  إال يف شييخ شييي  فيال ايشيخع حتي يو كانت ايم

   ذي .
ا من ايمتاب ةع وديأتيدا ايم اا ي وض   بأسع  و لي  

ا ايقيد يف ايمتاب ة قيد  م    ايحيديتع ايشير ه  إذ 
 
يف ايمتاب ية لن  مع  و لن يكون  دياك اتحياد  يف صيحابي

 ايحديكون  داك اتحاد  يف 
 
ي ن صحابي يتع فإذا كان ايحيدي ان مروي يان فيإذا كيان ايحيدي ان ميروي ي ن بإديداد 

ن فوق  ع فهذا ك    من بياب  و ذان اإلددادان اتفقا يف ايصحابيع دواء  كانت ايمشاركة يف شيخ ايراو  لو م 

 ايمتاب ة.

يع  ذا ايقييد االتحياد شارك ايراو  ريره يف رواية حديت  ما االتحاد  يف ايصحاب ي لن ي   :إًذا المتابع 

 .-إن شاء اهلل-يف ايصحابي نحتاج  يف ايمصل   اي ايت ايذ  ديأيت 

ى َش،اِهداً ) قاا: اع نحين عديدنا لديماء و مصيل حا  متقاربية ل  قيد ي  ع (َوَقْد ُيَس،مَّ ب ايتيابا شيا د  سيم 

 . و ايمصدرع وايتاب اع وايمتاب ا ايمتاب ة  ذا

ا. و ايراو ع ن  :التابِع والمتابِع ب شا د  ب  ذا ايتاب ا لو  ذه ايمتاب ة ت سم   مع فقد يسم 

دا لن يشارك ايراو  ريره يف رواية ايحديت ما االتحاد  يف ايصحابيع يل قيون ع يب  يذا  ا ي ل   ق قوي  إذ 

يا ع يب ايشيا دع فيصيب  عديدنا  ايمصل   لو  ذا ايت ريفع يل قون  ع ب ايمتاب ة لو ايتاب اع وي ل   قون  لي  

:ايم ةع شا د  يحديت دي يد بين  تاب ا وايشا د بم دب واحدع فيقويون م ال  ي ر  ر  ة عن لبي    وحديت لبي د   م 

ةع  ذا ايقوا األوا و و لن  ايمتاب ا وايشا د كال ما بم دب واحد. ي ر  ر   ايمسيِّب عن لبي   
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  يكن ايمشيهور يف االصيلالح ايتفرييق بيدهمياع م ين حييت  لن ايشيا د   يو فيميا إذا
 
اخت يف  ايصيحاب ي

.
 
 وايمتابا يف ما إذا اتفق ايصحاب ي

شيارك اييراو  رييره يف روايية ا د   و لن ي  لن ايش   :ففًذا الهاهد يف اَلص َلح خصوًصا ْند المتأخرين

.
 
ع ما اختال  ايصحاب ي

 
 حديت ما االختال  يف ايصحاب ي

ا ايمتييابا يشييرت  فييي  لن يكييون  ديياك اتحيياد  يف ايصييحابيع وا يشييا د يشييرت  فييي  لن ييت ييف يف إذ 

ى ايحديت م ال  عين لني    و  ع في ر   
ا  ◙ايصحابي ة شيا د  ير  ي  ر  ةع فيكيون حيديت لبيي    ير  ي  ر  وعين لبيي   

 .-إن شاء اهلل-كما ديأتيكم م اا  ◙يحديت لن   

ا قبل ايم اا ايذ  ذكره ايحافظ اي راقيي؛ مين ل ا مان   جيل إن رليتم نأخذ ي دي م اال  يذي  يكون جام  

لخرج يف كتاب األ م عين اإلميام مايي   ؒ لن تت   ايق ية بشكل  لوض ع ايم اا: لن اإلمام ايشاف  ي

اله،هُر تس،عب وْه،رون يوًم،ا »قياا:  ♀لن رديوا اهلل  ¶عن عبداهلل بن ديدار عن بن عمر

 .«ثَلثين فَل تصوموا حتى َتُروا الهَلل وَل ُتْف ُِروا حتي َتَرْوُه ففن ُغمَّ ْليكم فأكملوا العداَ 

 
 
اظ لن اإلمام ايشاف ي ف  انفرد ب  عين اإلميام مايي  يف  يذا اي فيظ  ؒ  ذا ايحديت ظن ب ض ايح 

ه :  وه ب فيظ  «ففن ُغمَّ ْليكم فأكملوا العدَا ثَلثين»بقوي  آلخر  واة عين اإلميام مايي  رو  ف،فن » :؛ ألن لك ر اير 

اظ لن اإلما «ُغمَّ ْليكم فاقُدُروا لهُ  ف   قد انفرد هبذا اي فظ فظن ب ض ايح 
 
 «فأكملوا الع،دَا ثَلث،ين»م ايشاف ي

  ذا موضا ايشا د.

ين  الهاهد هنا َغْير  االدت ماا االصلالحيع فدحتاج إيب عم يية االعتبيار و يي ايبحيت وايتفتييشع م 

 
 
؟ فبحت ل ل اي  م فوجيدوا لن  اإلميام ايشياف ي

 
ييم يدفيرد  ؒ روى  ذا ايحديت رير اإلمام ايشاف ي

   قيد روى عين اإلميام مايي   يهبذا 
د يد  ة ايق    ي  م  س  ذا ايحديت عن اإلمام مايي ع فوجيدوا لن  عبيداهلل بين م 

 
 
 .«فأكملوا العدَا ثَلثين» :ايحديت ب فظ اإلمام ايشاف ي

يِّقوا.«فاقُدُروا لهُ »ايفرق بين اي فظين   ع ل  ض 

ة   جمل.م   «فاقُدُروا لهُ »ع «ثَلثين يوافأكملوا العدَا »لما  دا اي فظ اي اين في  ايدو ع ب اي  د 

   قيد رو  عين اإلميام  «فأكملوا العدَا ثَلثين»لما  
د يد  ة ايق    ي  م  س   ذا ايدو ع فوجدوا لن  عبداهلل بين م 

ي  م   س    ع عبداهلل بن م 
ا  ذا ايحديت ب فظ  رواية اإلمام ايشاف ي فوع  ر  ماي  عن عبداهلل بن ديدار عن بن عمر م 
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د د  ب حدي   متاب ةع بل ي  اصلالح   ايق    ب يسم  ية ألن عبيداهلل بين وهو أن نق،وللدق  يسم  :  يذه متاب ية  تام 

يية لن تكييون  ع فايمتاب يية ايتام 
 يف رواييية  ييذا ايحييديت يف شيييي   

 
   شييارك اإلمييام ايشيياف ي

د ييد  ة ايق    يي  م  س  م 

ية يحيديت اإلميام فهي ؒ ايمشياركة يف ايشييخع ايشييخ يف  يذا اإلديداد  يو اإلميام مايي   ذه متاب ية  تام 

ع ثم بحت ايحفياظ  ة يف رواية  ذا ايحديت عن شيي    باي فظ نفس    س   م  ع حيت شارك  عبداهلل بن م 
 
ايشاف ي

م  
سي    يذه متاب ية  ؒ عن طرق  ذا ايحديت ييدظروا  ل  داك متاب ا  لخيرى؟ فوجيدوا لن اإلميام م 

. س   م  يف صحي  ايبيار    بن م 

ا ووجدوا ل  م 
س   بيد اهلل بين عمير عين  ؒ ن اإلمام م  قد لخرج ايحديت من طريق لبي لدامة عن ع 

بييد اهلل بين عمير عين نيافا  اد بن لدامةع يروى  ذا ايحيديت عين ع  نافا عن بن عمرع لبو لدامة وادم  حم 

عمير يف  ماي  عن عبداهلل بين ديديار عين بين عن بن عمرع  ذا اإلدداد وق ت ايمشاركة ما اإلدداد ايسابق

يا ت   ايصحابيع يف آخر اإلددادع ل  عدد ايصحابي فقط ياد بين لديامة  عسيمب متاب يةن مع و يذه لي   ألن حم 

ا ي يف رواية  يذا ايحيديت عين ايصيحابي شارك االمام ايشاف يع لو شارك االمام مايك  قيار      نفس   عب  ب فيظ م 

. يكن  ذه ايمشاركة يم تكن يف ايشيخ وال يف شيخ ايشيخع إنما يف
 
ن  و لع ب من ذي  و و ايصحابي  م 

س م ايتي لخرجها من طريق لبي لدامة:   َْ مِّ ففن غُ »ويفظ رواية م   .«م فاقُدُروا ثَلثينَ كُ يْ لِ ي 

ع  وا ثالثين  ر   يو اي يدد وايشيا د  يو ايتدصييو ع يب  :واله،اهد داك فأكم وا اي دة ثالثين  و دا فاقد 

ا.عدة ايشهر لن  ال ي كمل إال إذا كان ثالث  ين  يوم 

ا وجدوا متاب ة  الخرى لخرجها   ة  لي   ي م  ز  من طريق عاصيم بين محميد بين زييد عين  «ايصحي »بن خ 

ه ع عاصم بن محمد بن زيد بن عبداهلل بن عمر عن لبي  محميد بين زييد عين جيده زييد  ¶لبي  عن جدِّ

لوا ثَلثينَ »ب فظ  ¶بن عبداهلل عن ابن عمر ايمشياركة يف ايصيحابيع  ديا لي يا  «ففن ُغمَّ ْليكم فكمِّ

ا تسمب متاب ة.  و ذه لي  

ا ال يشرت  يف ايمتاب ة ل تكون ايمشياركة يف ايشييخ لو شييخ ايشييخع ييو ييم تكين ايمشياركة إال يف  نإذ 

ة  يف ايصحي . ي م  ز   ايصحابي فهي متاب ةع و ذه ايمتاب ة لخرجها بن خ 

ا وجدوا لن  ذا ايحيت مرو  عن رير بن عمر   ة  ع وجدوه¶لي   ير  ي  ر  مروي ا من حيديت لبيي   

 ومن حديت ابن عباس.
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ة فأخرج  اإلمام ايب يار  عن آدم بن لبي ياس عن ش  بة بن ايحجاج عين محميد  ي ر  ر  لما حديت لبي   

ة ويفظ  بن زياد عن ي ر  ر  َي ْليكم فأكملوا ْدا شعبان ثَلث،ين» :لبي    ووجيدوا لن  يذا ايحيديت ع «ففن ُغمِّ

ة لخرج  اإلمام ايب يار ع ق دا عن آدم عن ش  بة عين محميد بين زيياد عين لبيي  مرو  من حديت لبي ي ر  ر    

ة  ريييرةع  ييذا اإلدييداد ايييذ  اخت ييف فييي  ايصييحابي يسييمب يير  ي  ر  اع فوجييدوا ييي  و ييو حييديت لبييي     شييا د 

 ايماضي.

اوجدوا    ديديار بين عميرو رواية مناإلمام ايدسائي  لخرج  ¶آخر من حديت ابن عباس  شا د 

د ي ن بن محمد نع  .مر ايذ  ايشاف ي اإلمام حديت ب فظ عباس ابن عن ح 

ائ ي. د ي ن عن ابن عباس لخرج  اإلمام ايد س   رواية عمرو بن ديدار عن محمد بن ح 

ا  ذا ايحديتع حيديت  ْهر تسعب وْهرونَ »: إذ  َلْيُكْم َف،أَ  ،الهَّ َْ َا َثََلثِ،ينَ ففن ُغمَّ  وجيدنا يي   «ْكِمُلوا اْلِع،دَّ

وجد ل ل اي  م ي  متاب ة تامة يإلمام ايشاف ي ايذ  رواه عن اإلمام ماي  عن عبيداهلل بين ديديار عين ابين و

ة عيين اإلمييام ماييي  عيين عبييداهلل بيين ديدييار عيين ابيين  سيي  م  عمييرع روا ييا اإلمييام ايبيييار  عيين عبييداهلل بيين م 

 .╚عمر

و ي متاب ة حماد بن لدامة لبيي  عب قاصرة بأن االشرتاك يم يكن فيها يف ايشيخسم  ووجدنا متاب ا  ت  

بيد اهلل بن عمر عن نافا عن بن عمر لخرجها اإلمام م س م.  لدامة عن ع 

ة  من طريق عاصم بن مح ي م  ز  ه  عين ووجدنا متاب ة قاصرة لخرى لخرجها ابن خ  مد عين لبيي  عين جيدِّ

ة ع ابن عمر ي ر  ر   .¶ع ومن حديت ابن عباس◙ووجدنا ي  شا دان من حديت لبي   

ا هبذا يت   يدا ايفرق بين ا  .يمتاب ة وايشا دإذ 

واحيدع  يج ل ايمتاب ة وايشا د بم دب   خال  ايراج  لن ب ض ل ل اي  م كما مر  ع  ذا ع ب ايراج 

ا خال  ايراج  قوي :ع ايمتاب ة وايشا د بم دب واحد  لي  

اِهُد )  .(ُثمَّ إَذا َمْتنب بَِمْعنَاُه أَتى َفالهَّ

يا؛ نحن يف ايت ريف اي ل ق  ماضي يم نقيِّد ايمتاب ة وايشا د بكوهنا بياي فظ لو بيايم دبع ج  ديا األمير م 

ألن  ذا  و ايصحي  دواء  كانت ايمتاب ة باي فظ لو بيايم دبع ديواء  كيان ايشيا د بياي فظ لو بيايم دبع إذا 

ا.  اتحد ايصحابي ت سمب متاب ة ع وإذا اخت ف ايصحابي ي سمب شا د 
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اع ب ض ل ل اي  م يل قو ب ايحيديت شيا د  ن ايشا د فيما إذا اخت ف اي فظ واتفق ايم دبع  ذا ي سيم 

ا. ب متاب     لما إذا اتحد اي فظ وايم دب فإن  ي سم 

َْ »م ال  يف اتحاد ايم دبع م ال  يف حديت  يت زكاا مالَِك فقد قضيت ما  ين لد ى زكياة مايي   «كيْ لِ إذا أدَّ م 

 فقد لدى ايواجب ايذ  ع ي .

يما ديأي  عين ايزكياة  ♀ايحديتع ن مع بم داه حديت األعرابي ايذ  قاا ي دبي  ذا م دب

 رير ا؟ قاا ايدبي
 
ي،ت زك،اا » : يذا بم ديب حيديتع «َل، إَل أن تت وَّ »: ♀قاا:  ل ع ي إذا أدَّ

ع ؛ ألن كال ايحدي ين فيهما لن  إذا لد ى ايزكاة فال يجب ع يي  شييء إال ايتليو  «مالَِك فقد قضيت ما ْليك ع 

ا حديت:  ي،ت زك،اا » :شا د  يحديت «إَل أن تت وَّ »يكن اي فظ  ل  و  و؟ اي فظ ميت ف ن مع فإذ  إذا أدَّ

 .«مالَِك فقد قضيت ما ْليك

ا تشب   ذا:  ه»ويف رواية لي   يت زكاا مالَِك فقد َذَه،َب ْن،ك ش،رُّ ه «إذا أدَّ يب  عدي  شير  يا فقيد ذ    ع لي   

تالحظون األيفاظ اخت فت وايم دب واحدع و ذه ايروايا  ك ها مروية بم دب فقد ق يت ما ع ي ع و دا 

. « َل إن أن ت وَّ » :يف كتب ايسدة وحديت ت    ق  ع ب صح  ت ف    ذا م 

ا من لقواا اي  ماء يف ت ريف ايشا د ا. :إذ  ت ن  بايم دبع فيسمب ايحديت شا د   لن  إذا كان ايم 

ييت ن  بيياي ف يياع يكيين  ييذا قييوا  ميين األقييواا وايقييوا مفهييوم ايميايفييةع إذا كييان ايم  تاب    ظ فإنيي  يكييون م 

 
 
ايمشهورع وايذ  ع ي  اي مل  و ما دبق لن ايتفريق بيين ايمتياب ا وايشيا د  يو يف ق يية اتحياد ايصيحابي

 ويو يم يكن ايحديت باي فظ.  عواختالف ع ما االتفاق يف م دب ايحديت

ْن ُكلِّ ) :ؒ قاا ايحافظ اي راقي  َْ ياع لل  ع (َذا َمَف،اِردُ  َوَما َخَلَ  ن ايحيديت اييذ  ال نجيد يي  متاب  

ب يف االصلالح ايحديت ايفردع و ذا ديأتيدا  اع ي سم  -يف األديبوع ايقيادم  -إن شاء اهلل-وال نجد ي  شا د 

  يو ايحيديت اييذ  ييي  يي  متياب ا وال شيا د نبحيت عدي ع ن ميل ايحيديت ايفيردع لن -ت يايب إن شاء اهلل

يت ش ل يل اي  يم قب دياع ميا وجيدوا لن  يذا ايحيديت يي  متيابا وال شيا د فهيذا يسيمب االعتبارع ون   يتِّش وف  ف 

 ايحيت ايفرد.

َل،ْو َأَخ،ُذوا »ثم ب د ذي  ي رب ايحافظ اي راقي م اال  ي متاب ة وايشا دع ضرب بذي  م اال  بحديت 

 .«إَهاَبَها لهابوا َواْلِجّن َفَدَبُغوُه َفاْنَتَفُعوا بِهِ 

 :قاا
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 ِمَثاُل،،،،،ُه َل،،،،،ْو َأَخ،،،،،ُذوا إَهاَبَه،،،،،ا - 175

 

َِ َم،،،،،ا أَت،،،،،ى بَِه،،،،،ا  َبا  َفَلْفَظ،،،،،ُ  ال،،،،،دِّ

َيْينَ،،َ  َوَق،،ْد  - 176  ُْ ْم،،رَو اَلَّ اب،،ُن  َْ ،،ْن  َْ 

 

ُتِض،،،،ْد   ْْ َِ َفا َبا ْم،،،،روب يف ال،،،،دِّ َْ  ُتوبِ،،،،َع 

يائ ي  :ؒ  دا يقوا ايحافظ ايسياو    سي م يف صيحيح  وايد س   ذا ايحيديت ميرو  عديد اإلميام م 

ي ي د ييية عييين عميييرو بييين ديديييار عييين علييياء بييين لبيييي ربييياح عييين ابييين عبييياسع لن مييي ن طرييييق ديييفيان بييين ع 

ي ت ها موالة  يميمونة من ايصدقة ♀ردوا
ل   ل ع 

ر  بشاة  ملروحة   م 

فهذا ايحديت ما لتب ب ع ل  انفرد ب  من لصحاب عميرو  «َلْو َأَخُذوا إَهاَبَها َفَدَبُغوُه فاتنفعوا بِه»فقاا:  

ي ي د ة.بن ديد  ار إال ابن ع 

باغع  يال ييو لخيذوا  ي ي د ة انفرد ب فظة ايدِّ قاا ايسياو : فإن  انفرد ب  لو هبا ف م يتاب ا ع يهاع عفوا ابن ع 

ي ي د ة عين عميرو بين  إ اهبا فدبنوهع قوا فدبنوه  ذه يقوا ايحافظ ايسياو  انفرد هبا ويم ي تاب ا ع يها ابن ع 

 ديدار.

االعتبييار يهييذا ايحييديتع فبح ييوا وفتشييواع فوجييدوا لن اإلمييام ايحييافظ ايييدار يكيين عمييل ل ييل اي  ييم 

ي  ؒ ق لد ي ق  ياء بين  ؒ وايب ي ه  قد لخرجا من طريق ابين و يب عين لديامة بين زييد اي ي يي عين عل 

اإلديداد ع «هِ أَل ن، ْتم إهابه،ا ف،دبغتموه ف،انتفعتم بِ،»قياا أل يل شياة ماتيت: ♀عباس لن ايدبيي

ي ي    د ة عن عمرو بن ديدار عن عل اء عن ابن عباس.ايسابق دفيان بن ع 

 ابن عباس. عن ابن و ب عن لدامة بن زيد اي ي ي عن عل اء :اإلدداد ايذ  عدد ايدار ق لد ي

ي ي د ة من جهة ابن و  يبع تيابا ديفيان بين ا  دا متاب ة قاصرة يسفيان بن ع  ي ي د يةع يكين  يذه ايمتاب ية  إذ  ع 

 اي ية يف شييخ شييخ ايشييخ يف ايشيخع وال يف شيخ ايشيخع ويكن يف ايلبقة اي نألن االشرتاك يم يك عقاصرة

ن ياءع وابين  عن م يف شيخ ايشيخ االشرتاك يف شيخ ايشيخع علاء و و م  ألن دفيان عمرو بن ديديار عين عل 

 ظ  تقاربع يفيواي فظ م   عفاشرتكا يف ايشيخ و و علاء بن لبي رباحع ب يروي  عن لدامة اي ي ي عن علاءو 

 .«ا فدبغوه فانتفعوا بههَ لو أخذوا إهابَ : »ايحديت ايسابق

ُتْم إَِهاَبَها َفَدَبْغُتُموُه َفاْنَتَفْعُتْم بِهِ »: ويفظ حديت ابن و ب ْْ  .ع اي فظ متقارب«َأَل َنَ 

 قاا ايحافظ اي راقي:

َِ "َفَلْفَظُ   َبا َيْينَ َ  "الدِّ ُْ ْمرَو اَلَّ ابُن  َْ ْن  َْ  .َما أَتى بَِها 
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ي   ي ي د ية ع   يم ع  ي ي د ية ؛ ألن ع  ر    ي رورة ايدظمع وإذا األصل لن يقياا ابين ع   بايتدوين ما ايكسرع  دا ص 
ي د ة 

ر    دا ي رورة ايدظم. عاي  مية وايتأنيتفي  مؤنت اجتم ت   فيمدا من ايصر ع يكن يصر  ي ص 

 قاا:  

ُتِضْد ) ْْ َِ َفا َبا ْمروب يف الدِّ َْ  .(َوَقْد ُتوبَِع 

ا و و لدامة بن زيدع ايمسأية  دا يا إخوان نسيبيةع بايدسيبة إييب لن عمرو بن ديدار وجدنا ي  م  ي دي  تاب  

ي ي د ة  ي متاب ة  قاصرةع يكدها بايدسبة إيب عمرو بن ديدار  ي ية؛ ألن عميرو بين ديديار  دفيان بن ع  متاب ية  تام 

 ورك يف ايرواية عن ايشيخ نفس .قد شارك  لدامة بن زيد اي ي ي يف رواية ايحديت عن عل اءع ش

ُتِضْد )قاا:  ْْ د  حديت عمرو بن ديدار بحديت لدامة بن زيد اي ي يع لدامة بين زييد اي ي يي ع (َفا ت    ف اع 

ا.  ميت ف في  من حيت حام  ع ويقوا ايحافظ صدوق يهد ع ل  لن في  ض ف 

اع و و  ا بحت ل ل اي  م  ل يهذا ايحديت شا د؟ فوجدوا ي  شا د  حديت ن مع يقيوا ايحيافظ لي  

ا يهذا ايبيت ايتايي:   اي راقيع يقوا ايحافظ ايسياو  شارح 

َم،،،،،،ا إَِه،،،،،،اِب  - 177  ُث،،،،،،مَّ َوَج،،،،،،ْدَنا َأيُّ

 

 َفَك،،،،،،اَن في،،،،،،ِه َش،،،،،،اِهدب يف الب،،،،،،اِب  

 

 

ع فقاا  ذا ايحديت شيا د ييي ي ديي  يو حيديت عبيدايرحمن بين «فوجدنا َأيَُّما إَِهاِب ُدبَِ  فقد َطُهر»

ع   ة ع  .«َأيَُّما إَِهاَب ُدبَِ  فقد َطُهرَ » :ن ابن عباسو 

فيان ايماضيع يكن اإلشكاا لن  ذا ايت ريف ع ب قوا مين يقيواع لو  يذا   قاا  ذا شا د  يحديت د 

يين يقييوا إن  ايشييا د  ييو إذا اخت ييف يفييظ ايحييديتع إذا كييان يفييظ ايحييديت يف ايم دييب  م يياا ع ييب قييوا م 

ا. ب شا د   واخت ف يفظ  فيسم 

ي ي د يةع  ويو يفيان بين ع  كان  داك اتفاق يف ايصحابي اآلن كل  ذه ايلرق اي الثية ايتيي مير  ع حيديت د 

ية  عين ابين  ع    وحديت عبداهلل بن و ب عن لدامة بن زيدع و ذا ايحديت اي ايت حديت عبدايرحمن بن و 

 «.َأيَُّما إَِهاِب ُدبَِ  فقد َطُهر»عباسع وقد لخرج  اإلمام مس م يف ايصحي  

  ذه األحاديت اي الثة ك ها صحابيهاع كم صحابي يها؟ واحد. 

ب    يف اي فيظ واتفيق يف ايم ديب فيإن  يذا يسيم 
يت ن  ايحيديت  فهذا بداء  ع ب لن ايشا د  يو إذا اخت يف م 

مدا يف ايم اا ايماضي ايذ  يت   ب  ايفرق بين ايشا د وايمتاب ة و و ايمشيروعع و يو  ا؛ ويذي  قد  شا د 
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ا ايمتأخرون لما حديت ايمشروع ع فهيذا شيا د  باعتبيار  «َأيَُّما إَِهاَب ُدبَِ  فق،د َطُه،رَ »دد ل ل اي  م خصوص 

 .اختال  اي فظ

َم،،،،،،ا إَِه،،،،،،اِب  - 177  ُث،،،،،،مَّ َوَج،،،،،،ْدَنا َأيُّ

 

 َفَك،،،،،،اَن في،،،،،،ِه َش،،،،،،اِهدب يف الب،،،،،،اِب  

 

 

ا ايحافظ اي راقي يريان لن  ذاع كأن ايحافظ ألن يفظ  ميت ف ا اخت يف بن ايصالحع ولي   تن يم  ا ايم 

اع بيل  ميا حيدي ان ن يمع يكين ايم ديب  دا  ع ب لن   يذين ايحيدي ين حيدي ان مفرتقيانع ييسيا حيدي  ا واحيد 

 ايسابق  و األرج .

الصة لن االعتبار  و ايبحت وايتفتيش عن طرق ايحديت يد ر   يل يي  متاب يا  لو شيوا د  ا ايي  إذ 

 لو ال.

ايراو  رييره يف روايية ايحيديت ميا االتحياد يف ايصيحابيع ديواء كيان لن يشارك  :وأما المتابع  فهي 

 باي فظ لو بايم دب.

لن يشيارك اييراو  رييره يف روايية ايحيديت ميا االخيتال  يف ايصيحابيع ديواء بياي فظ لو  :والهاهد

 بايم دب.

 عدد ب ض ل ل اي  م ي ل  قون ايشا د ع ب ايمتاب ا.

قييون بييين اي رِّ شييا د وايمتيياب ا لن ايمتيياب ا يكييون بيياي فظ ولن ايشييا د يكييون عدييد ب ييض ل ييل اي  ييم ي ف 

 بايم دب.

،،»هبييذه ايت ريفييا  ايماضييية دون ايت ييريفين األخيييرين  ييو حييديت ايمد ييبط  وايم يياا هر تس،،عب الهَّ

واضي  ي تفرييق بيين ايمتاب يا  وايشيوا دع  فهيو م ياا  ع «ففن ُغمَّ ْليكم فأكملوا الع،دا ثَلث،ين ،وْهرون

ة ايتي تكون يف ايرواية عن ايشيخ نفس  وبين ايمتاب ة  ع وبين ايمتاب ة ايقاصيرة ايتيي تكيون فييمن فيوق    ايتام 

 ايشيخ.

ا   نشرح ايمتنع نشيرح ايميتنع ميتن األيفيية واألم  ية ع يب ايوجي  اييراج   ة  اي ِّق  ي اد  نأخذ يا إخوان ز 

   .-إن شاء اهلل-ا يف ايدرس ايقادم نأخذ 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَص  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  لَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 قهتزيهدة ع ثِّ

 

 َواْقَب،،،،ْل ِزَي،،،،اَداِت الثَِّق،،،،اِت ِم،،،،نُْهمُ  -178

 

 َوَم،،،،،ْن ِس،،،،،َواُهْم َفَعَلْي،،،،،ِه الُمْعَظ،،،،،مُ  

 َوِقْي،،َل: َلَ، َوِقْي،،َل: َلَ ِم،،نُْهْم، َوَق،،ْد  - 179 

 

،،،ْيُ ، َفَق،،،اَل: َم،،،ا اْنَف،،،َردْ   ،،،َمُه الهَّ  َقسَّ

 ُدْوَن الثَِّق،،،،،،،اِت ثَِق،،،،،،، ب َخ،،،،،،،اَلَفُهمْ  - 180 

 

نْ،،،،،َدُهمْ  
ِْ  فِْي،،،،،ِه َص،،،،،رِْيَحم َفُه،،،،،َو َرد  

،،،ى - 181  َْ  َأْو َل،،،ْم ُيَخ،،،الِْ ، َفاْقَبَلنْ،،،ُه، َوادَّ

 

َف،،،،اَث ُمْجَمَع،،،،ا   فِْي،،،،ِه الَخ ِْي،،،،ُب اَلتِّ

 َث َنْح،،ُو ُجِعَل،،ْت َأْو َخ،،اَلَ  اَلْط،،َلَ  - 182 

 

 ُتْرَب،،،،ُ  اَلْرِ  َفْه،،،،َي َف،،،،ْردب ُنِقَل،،،،ْت  

،،،ا بِ،،،َذا - 183  ِعْي َوَأْحَم،،،ُد اْحَتجَّ
،،،افِ  َفاْلهَّ

 

 َوالَوْص،،،ُل واَلْرَس،،،اُل ِم،،،ْن َذا ُأِخ،،،َذا 

 َلكِ،،نَّ يف اإلْرَس،،اِل َجْرح،،م َفاْقَتَض،،ى - 184 

 

 َتْقِدْيَم،،،،،،،،،،،،ُه َوُردَّ أنَّ ُمْقَتَض،،،،،،،،،،،،ى 

 َقُب،،،وُل الَوْص،،،ِل إْذ فِْي،،،ِه َوفِ،،،يْ  َه،،،َذا - 185 

 

،،،،،دب لِْلُمْقَتِف،،،،،يْ  
ْل،،،،،مب َزائِ

ِْ  الَج،،،،،ْرِح 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

لع لو ايتي يحتمل وجود اي    ة فيهاع ألن ايزييادة  بحت إيب ب ض لنواع ايحديت ايم    انتق دا يف  ذا ايم 

 رب ما تكون مقبوية ورب ما تكون رير مقبوية.

ا  م ن يفظ  زائد  يف رواي (قاتزيادا الثِّ ) يرايمقصود هبا ما ي ق  يف روايية  ة ب ض اي ِّقا  ع ب ب  هم اآلخ 

 .حديت  واحد

اع ثيم نجيد عديد ب  يهم يفظية زائيدة ال ييذكر ا ايمقصود هبذا:  لن  ب ض اي ِّقا  يروون حدي  ا واحيد 

ب زيادة اي ِّقة وددأيت باألم  ةاآلخرونع فهذا يف االصلالح ي    .-إن شاء اهلل- سم 

أيفاظ يسييرة بيادة تكون ويف اي ادة  ذه األيفاظ تكون يفظة واحدةع لو يفظتين ن مع لو نحو ذي ع ايزِّ 

،»: في  قاا لف ل؟ اي مل ل    ◙م ن باب ايفائدةع وديأتيدا بايتفصيل م ال  حديت ابن مس ود  َلا الصَّ

،»جاء عدد ب ض ايرواة:  .«اهَ تِ ْلى وقْ  ب زييادة؛ ألن اييرواة «وقته،ا َلا يف أولالصَّ   يذا يسيم 
ع فقويي  يف لوا 

يرينع  يذا  اشرتكوا يف روايية حيديت  واحيدع بسيدد  واحيد وزاد ب  يهم يفظية  لو يفظتيين  ييسيت عديد اآلخ 

ب زيادا  اي  قا .  يسم 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 َواْقَب،،،ْل ِزَي،،،اَداِت الثَِّق،،،اِت ِم،،،نُْهمُ  -178

 

 َعَلْي،،،،،ِه الُمْعَظ،،،،،مُ َوَم،،،،،ْن ِس،،،،،َواُهْم فَ  
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ا من ا ل اي  م من ايفقهياء وايمحيدثين يقب يون زييادا  اي ِّقيا  ألن اي قية كميا مير  م ديا ع ل  لن  ب   

اع  رار 
يادةع فإني  ييم ييذكر ا وقيد حفظهياع  يذا وقد ذكر  ذه ايزِّ  ع و اي دا ايحافظع فما دام حافظ ا :الثِّق م 

  و ايقوا األوا.

مين اي ِّقيا  يمياذا؟ حتيب قييل لن  ايزييادة ال ت قب يلع زييادا  اي قيا  ال ت قب يلع  (ي،ل َلوق): القول الثاين

ب وهتاع ي  ي  ف اي ِّقية ألن عدم ذكر ا عدد ب ض اي قا ع وذكر ا عدد ب ض اي قا  اآلخرين ي وخِّ  :قالوا ي ث 

ا كما يقوا ايفقهاءع  ي دي يماذا يدفرد ثقة دون ثقة يف ذ كر  ذه ايزيادة؟ع هبا ض   يذا  ميا دام لنفتسياقلاع ت  ار 

ا  ذه ايزيادة فيها إشكااع  ياع ف و يذكر ا و ذا ال يذكر اع فإذ  ا م   را   ك  كانيت ريير وييو كانيت محفوظية ييذ 

ا. ا م   ل ا   ق   محفوظة أل د 

يب  إييب ب يض ايفقهياء و يو لبيو بكير  :فقايوا ين قياا بي ع ن س  لصحاب  ذا ايقوا و يذا ايقيوا عزييز م 

يال   يذا ايقيواع  مناألهبر   ثينع وبايدسبة ي فقهياءع لر يبهم ع يب خ  دِّ ح  فقهاء ايمايكيةع يكن بايدسبة ي م 

ن يقوا  ب ع ونسيب  ايسيياو  يف شيرح األيفيية إييب لبيي بكير  ز  م 
ل   قةع  ذا قوا  ي     م 

دِّ ايزيادة  و و ايقوا ب ر 

 .األهبر 

ا ايقوا اي اين لن  زيادا  اي قة قد ال ت قب ل  ال من اي قيا  وال مين ريير  م ي شي  اييوارد ع يهيا ي يدم إذ 

همع فهذا ي و ن اي قة هبا وب بوهتا.
 ذ كر ا يف رواية ب   

او   ايقوا اي ايت في  تفصيلع و و لن  إذا كان  ذا ع (َوِقْيَل: َلَ ِمنُْهمْ ) ايقوا اي ايت: قيد روى  يذه اير 

ة  وروى ايحييديت دون زيييادةع فييمييرة   ايزيييادة ة  ع وميير  يي ع ايييراو  نفسيي  إذا ميير  ت   إن  ييذا ايييراو  ال ت قب ييل زياد 

ة  بنير زييادة(ع َوِقْيَل: َلَ ِمنُْهمْ ) ة  بزيادة ومر  فيإن  يذه  عل  من  ؤالء اي قا ع  ذا اي قة إذا روى ايحديت مر 

م ضيبط ايزيادة ال ت قب لع ألن  ذا يدا ع ب اضيلراب  يف روايتي ع واالضيلراب كميا دييأتيدا ييدا ع يب عيد

ي ت.
د   ايح 

ة  ذكير ايحيديت بيال ع (َوِقْيَل: َلَ ِمنُْهمْ ) ة  ومير  ل  من اي قا  لنفسهمع واي قة نفسي  إذا روى ايزييادة مير 

 زيادة فإن  ال ت قب ل  ذه ايزيادة مد .

ْيُ  ) يقوا ايحافظ اي راقي: َمُه الهَّ الحع كما مر يف مقدمة األيفية.ع (َوَقْد َقسَّ  ايشيخ  ابن ايص 
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الح   م  ايشيخ ل  ابن ايص   فقاا: ؒ وقد قس 

 َوَق،،،،،،ْد  .............................. 179

 

،،،ْيُ ، َفَق،،،اَل: َم،،،ا اْنَف،،،َردْ   ،،،َمُه الهَّ  َقسَّ

 ُدْوَن الثَِّق،،،،،،،،اِت ثَِق،،،،،،،، ب َخ،،،،،،،،اَلَفُهمْ  - 180 

 

نْ،،،،،َدُهمْ  
ِْ  فِْي،،،،،ِه َص،،،،،رِْيَحم َفُه،،،،،َو َرد  

،،،ىَأْو َل،،،ْم ُيَخ،،،الِْ ، َفاْقبَ  - 181  َْ  َلنْ،،،ُه، َوادَّ

 

َف،،،،اَث ُمْجَمَع،،،،ا   فِْي،،،،ِه الَخ ِْي،،،،ُب اَلتِّ

 َأْو َخ،،،اَلَ  اَلْط،،،َلََث َنْح،،،ُو ُجِعَل،،،ْت  - 182 

 

 ُتْرَب،،،،ُ  اَلْرِ  َفْه،،،،َي َف،،،،ْردب ُنِقَل،،،،ْت  

الح   م ايزييادا  إييب ثالثية لقسيامع انتبهيوا إييب  ؒ ظا ر ما ذكره ايحافظ اي راقي لن  ابن  ايص  قس 

 ك مة ظا ر.

: مييا انفييرد  دون اي قييا  ثقييةع ل  لن ثقيية يييذكر ايزيييادة وثقييا  آخييرون ال يييذكروهناع القس،،م األول 

 فيايفهم فيهاع صريحةع فهذا زيادت  ماذا؟

دع جميلع ل  ثالثية ثقيا  ييروون حيدي  ا بيدون زييادةع وثقية ييرو  ايحيديت هبيذه ايزييادةع فهيذه   ت ر 

ردودة؛ ألن  ؤالء اي   لوثق مد  ولرج  ولحفظ. عقا ايزيادة ماذا هبا؟ م 

: إذا يم ي ييايف  يذا اي قيةع إذا ييم ي ييايفع روى زييادة ييسيت هبيا ميايفيةع فهديا يف  يذه النو  الثاين

 ايحاية ا قبل روايت .

 : ايزيادة يي  فيها ميايفة يف األصلع يكن فيها زيادة  م دبع كيف؟النو  الثال 

ميومع تقيييد زييادة   ل  كال ايحدي ين متوافقيانع إال يف م ديب  مين حييت  تقيييد إطيالقع لو ت يصييو  ع 

مومع فهذا.  إطالقع لو ت يصيو  ع 

 َأْو َخاَلَ  اَلْطَلََث َنْح،ُو ُجِعَل،ْت  - 182

 

 ُتْرَب،،،،ُ  اَلْرِ  َفْه،،،،َي َف،،،،ْردب ُنِقَل،،،،ْت  

 قاا بقبوي  ب ض ل ل اي  م. 

ييايف  ذا؛ ألن  يو رج ت إييب ق دا نحن  ذا ايتقسيم بحسب اي ابطع م دب  ذا لن  داك تقسيم  

م  . ؒ كالم ابن ايصالح  د  د وع  م ايحديت من حيت ايتفر  م ايزيادا ع ويكد  قس  سِّ  دتجد لن  يم ي ق 

دع وييم يقسيم ايحيديت  ؒ وايصحي  لن ابن ايصالح  م  ايتفير  يد  د وع  ذكر ايتقسيم من حيت ايتفر 

ذكر لن  ايحديت ثالثة لنواع مين حييت  ؒ يصالح بحسب ورود ايزيادة في  لو نوع  ذه ايزيادةع فابن ا

د.   ايتفر 
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ع ي دييي  يم يروونيي  ي ديي ب: لن ييأيت حييديت يييايف فيي  ثقيية اي قيا  يف ايحييديتع الن،و  األول أصي    

ع لو  و يروي  ب فظ  تامع و يو يرويي   ردال  و و يروي  موصوال  ع لو  م يروون  م  ردال  موصوال  و و يروي  م 

ت    خر تام يب فظ  آ في  ع داق  ع ايحديت برم  فهذا ذكر لن  مير  ايكيالم ع يي  يف نيوع ايشياذع ق ديا ايشياذ كميا عر 

ييايف اي قية ميا ي   يي  ايشاذ لن يروى اي قة ماال يرو  ايداسع وانما ايشاذ لن ييرو »اإلمام ايشاف ي قاا: 

اذ  ر م دا لن  ايش   . اي  يف ايذ  اشتد ض فلنواع من في  يرو ع و ذا م 

ييايف فيي  اي قيا ع ييم يت ير  ايحيديت ي  بلن يدفرد اي قية  :لنو  األول الذي ذكره ابن الصَلحهذا ا

نيوع ايشياذ اييذ  مير  و اي قةع و ذا ايدوع  ذا ع وإنما ايحديت من لص   يدفرد ب  يف ايحديتيق ية زيادة 

ا ونو  ع ب ذي .  م دا دابق 

ع وميا خيايفهمع    قا ع إنميا انفيرد بي  مين لصي   شارك  في  اي ِّ ي   : لن يرو  حدي  ا يدفرد ب ع الالنو  الثاين

َْ إنَّ »م ل حديت  عن ع قمة بن وق اص عين ايتيمي يروي  يحيب بن د يد األنصار  عن  «اتال بالنيَّ مَ ما األ

 .♀ اهلل ردوا عن ◙ عمر

ه هبذا اإلدداد ير  ع فهذا يقوا ال شي    ذا حديت انفرد ب  اي قة يحيب بن د يد األنصار ع وال يروي  ر 

 يف ق بوي    و و ايذ  قاا في  اي راقي:

،،ى َأْو َل،،ْم ُيَخ،،الِْ ، َفاْقَبَلنْ،،ُه، - 181 َْ  َوادَّ

 

َف،،،،اَث ُمْجَمَع،،،،ا   فِْي،،،،ِه الَخ ِْي،،،،ُب اَلتِّ

 م  يايف في  اي قة اي   ل  ايحديت ايفرد ايذ  ال ي   
ت ي   م  ا عدي ع فهيذا قيا ع وإنميا ييرو  ايحيديت بر  دفيرد 

ا فيي  ودييأتيدا ايكيالم ع يي  يف اييدرس ايقيادم  عدد يف  -إن شياء اهلل-رايب ل ل اي  م لن  ال ي  د ذي  قدح 

 مبحت األفراد.

:  و ايدوع ايذ  ي  ص ة بموضوعدا و و نوع ايزيادةع ذكر ابن ايصيالح لن ايديوع اي اييت النو  الثال 

 اين من جهةع ايدوع األوا لن ييايف اي قة اي قا .من ايدوع اي  من ايدوع األوا من جهةع وفي  شب    في  شب   

 : لن يدفرد اي قة بايحديت من لص   .النو  الثاين

: يوافق ايدوعينع كل نيوع مين ايديوعين ايسيابقين يف لميرع و يو إذا روى اي قية ايحيديتع النو  الثال 

ألني  مين ناحيية فيي   عايديوعين وشارك ايرواة يف روايت ع وخايفهم يف زيادة يفظة  في ع فهذا  و ايذ  يقا بين

 ألن  يشب  ايدوع اي اين. عميايفةع ومن ناحية يي  في  ميايفة فيما يبدو
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لنيتم  يذا اييراو  ييو  :ألن  يقوا ايقائل ؛ويي  في  ميايفة عيم يزده ريره ألن  زاد ما عن م في  ميايفة 

ب   ت م  اع يو انفرد بايحديت ق   حدي   ع فاقب وا زيادت  إذا انفرد هبا.انفرد بايحديت تقب ون زيادت ع عفو 

مديا ن قبيل حدي ي  إذا  :فوج  ايشب  ما ايدوع األوا لن في  ميايفةع ووج  ايشب  ما ايدوع اي اين  لني  ميا د 

ا يدبني لن نقبل زيادت  ع و ذا ايدوع ايذ  ي  اتصاا بزيادا  اي قا   ع فأي  
ت  م   .انفرد ب  كامال  بر 

 يذا ايحيديت  ع(ُجِعَل،ْت ... الُتْرَب،ُ  لن،ا َطه،وًرا): بم اا و يو حيديت ؒ قي ثم م  ل ايحافظ اي را

او ع حيديت: يي  ،ْلُت ْل،ى الن،اس ب،ثَلَع ُجِعَل،ت ُص،فوفنا كص،فوف المَلئك، ، و » يقوا ايحافظ ايس  ُفضِّ

 .«ُجِعَلت لنا األرُ  مسِجًدا

اع  كذا.  د    ذا لصل ايحديت: ج     ت يدا األر   مسج 

د بروايتهييا لبييو ماييي  ديي د بيين طييارق  َف،،ْردب ُنِقَل،،ْت  ايييا ع عدييدع يقييوا زيييادة ايرتبييةيف ب ييض  ايرو  تفيير 

ا. ي فةع لخرجها مس م  يف ايصحي ع ل  ج     ت ت ربتها يدا طهور  ذ  ي عن ح 
ب    األشج  ي عن ر 

ير ف يي  فيي  ذ كير ايرتبيةع وإنميا ذ «الترب »فزيادة  ي فةع ولميا ايحيديت اآلخ  ذ  كير لن ورد  يف حديت ح 

ا.  األر   ج     ت يدا مسجد 

يكن اإلشكاا لن  يذا ايحيديت ي ديي ايزييادة يشيرت  فيهياع لن ي يروى ايحيديت مين وجي   واحيدع لن 

ي يروى ايحييديت ميين وجي   واحييدع ل  ميين طرييق  واحييدةع ويزيييد  يذا زيييادة و ويزيييد  يذا زيييادة وايلريييق 

ا.  واحدةع كما يقويون يكون م يرج ايحديت واحد 

ُجِعَل،ت لن،ا األر  »يذ  وقا يف  يذه ايزييادة لن   يذين حيدي ين مفرتقيانع  يذا األوا حيديت يكن  ا

 حديت  جابر. «مسجًدا

ي فةع  «ُجِعَلت ُتربُتها لنا طهوًرا»وحديت  ذ  د  من باب زيادا  اي قيا  ألن زييادا  فحديت ح  هذا ال ي   

ايييرواة إذا اتفقييوا يف حييديت  واحييدع  اي قييا  يييي  ميين زيييادة صييحابي ع ييب صييحابيع وإنمييا  ييي يف زيييادة

 وروايت   بإدداد  واحد.

د ت قد؛ ألن ايحدي ين  من لص هما حدي ان ميت فان  ر لن  م اا  م  ف ذي   ذا ايم اا ذكر ايحافظ ابن حج 

ر.  مفرتقانع  ذا من حديت صحابي و ذا من حديت صحابي آخ 

ت نع من لجل لن نيتم ايدرس. ن   -إن شاء اهلل-ايم اا ايصحي  نأخذه يف ايدرس ايقادم   كمل ايم 

ا بَِذا) ِعْي َوَأْحَمُد اْحَتجَّ
افِ  .(َفاْلهَّ
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ي فة:  ذ  وا بحديت ح  ُجِعَلت ُتربُته،ا لن،ا »ل  من ايداحية ايشرعية لن اإلمام ايشاف ي واإلمام لحمد احتج 

م بايرتابع طيبع ثم قاا: «طهوًرا ت ي م   ولن  ي 

 ذه مسأية مهمةع و ي لن  ذه األنيواع اي الثية زييادا  اي قيا  يف ع (َذا ُأِخَذا َوالَوْصُل واَلْرَساُل ِمنْ )

األيفاظع وت ار  ايوصل واإلرداا وت ار  ايوقف وايرفيا  يذه ايمسيائل ك هيا مشيرتكة يف لهنيا زييادة 

 ثقةع بأهنا ماذا؟ زيادة ثقة.

ا زيادة اي قة ثالثة لنواع:  إذ 

 ن ايحديت.زيادة اي قة يف يفظة ونحو ا يف مت 

 لو زيادة اي قة يف وصل ايحديت واآلخرون ي رد  ون .

ون  . ف   لو زيادة اي قة يف رفا ايحديت واآلخرون ي ق 

ير  م ديا يف ت يار   ايوصيل واإلردياا لن  فهذه ايمسائل اي الثة ك ها مسائل زيادا  اي قيا ع ييذي  م 

زيادة إديرائيل بين ع ل  زيادة اي قة  مقبوية قاا «َل نِكاَح إَل بَولِيّ »قاا عن حديت:  ؒ اإلمام ايبيار  

ه لبي إدحاقع  ذا ايحيديت عين لبيي ب يرد عين لبيي موديب قياا اإلميام ايبييار :  يون  يف روايت  عن جدِّ

ا زييادا  اي قيا  يهيا ثالثية  ع دا زيادة اي قة ييست يف اي فظ وإنما  يي يف ايوصيل ع«وزيادا الثق  مقبول » إذ 

 لنواع:

ا ي وقف.زيادة األيفاظع   ض   زيادة يف ايوصل دون اإلردااع زيادة يف ايرفا م  ار 

 قاا:

 َوالَوْص،،،ُل واَلْرَس،،،اُل ِم،،،ْن َذا ُأِخ،،،َذا  .................................... 

ا ت ار  ايوصل واإلرداا ا خذا من مسأية زيادة اي قا ع ثم قاا:    لي  

 ىَلكِ،،نَّ يف اإلْرَس،،اِل َجْرح،،م َفاْقَتَض،، - 184

 

   .................................... 

يادة وعيدم ذ كر يا؛ ألن اإلردياا يكن  داك فرق بين ت ار  ايوصل واإلردااع وت ار  ايزِّ  :يقوا

ا يف  ي تعيقت ي ض ف 
د  ة  ايح  ج  ل مر  م دا لن  يي  بح  رد  ن  ضي يف يكين وجيود ايزييادةع لألن ايحديت ايم 

ا يف ايحديت لم  .ال؟ ديأيت  ل يقت ي ض ف 
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شر  لن  اإلردياا يقت يي ضي ف ايحيديتع لميا زييادة اي فيظ عديد ب يض ل يل اي  يم ال  :فيقوا  دا

ا يف ايحديت.  تقت ي ماذا؟ ض ف 

 .(َفاْقَتَضى َتْقِدْيَمهُ )

يل اا يف ايحديتع فيإذ  لن  مادام اإلرداا يسبب ض ف  ي دي  رد  ألني   يو االحتييا ع  عنأخيذ بحيديت ايم 

د  ع ي ع قاا:يكن  ذا ايكالم   ر 

 َه،،،َذا َقُب،،،وُل الَوْص،،،ِل إْذ فِْي،،،ِه َوفِ،،،يْ  - 185

 

،،،،،دب لِْلُمْقَتِف،،،،،يْ  
ْل،،،،،مب َزائِ

ِْ  الَج،،،،،ْرِح 

د  ايقوا ايسابق بتقديم اإلرداا بأندا إذا ق دا لن ايوصل واإلردااع ت ار   ايوصل واإلردياا مين   ر  و 

م ايوصلع ما ا نستليا ان ن قدِّ ب زييادة  يف دام لن باب ايزيادا ع لي   م    زيادة و ذه ايزيادة عدد ل ل اي  م ت س 

م قوي     د  ن ييست   اي  مع فمن م   زيادة  اي  م ي ق   م  . ع ب م 

ا نقوا ع ي ديي ايقيوا ايسيابقع قيايوا :فإذ  قيدم ن   :ن قدم زيادة ايوصل ع ب اإلردااع  ذا قواع قيوا  قييل 

م  .ألن اإلرداا يقت ي ض ف ايح عاإلرداا ع ب ايوصل  ديت فيؤثِّر في  فيقدِّ

 .م قوي  قدِّ ألن ايواصل م   زيادة ع م فد   عم ايوصل ع ب اإلردااقدِّ ن   :: قايواالقول الثاين

 ما ايراج  من  ذا اييال ؟

اآلن مر م ديا لقيواا ك ييرة يف ت يار  ايوصيل و اإلرديااع وزييادا  اي قيا ع مير م ديا فيميا ديبق يف 

 :ا لن زيادة ايوصل ت قب ل  بشرطينوايرف ت ار  ايوصل واإلردااع وايوقف

ن زادع وإما مستو  لحفظإما لن يكون ايزائد : الهرا األول  يف ايحفظ ما م 

 لن يستو  ما من لدخ ها. :الهرا الثاين

ية  ي م  ز  فهذا  و اييراج  و يذا ايمدقيوا عين اإلميام ايرتميذ ع بيل حتيب عين اإلميام ايشياف ي و ابين خ 

من لئمة ايحديت لن ايزييادة يف ايوصيل واإلرديااع لو يف ايوقيف وايرفياع او يف  واإلمام ايرتمذ  ورير  م

ب ل  بشرطين:  األيفاظ ت ق 

 لن يكون ايذ  زاد ا من ل ل ايحفظ واإلتقان.

ن زاد ع يهم.  وايشر  اي اين لن يستو  ما م 

ألهنيا  عب هوا يهامن باب لويب إذا كان لع ب مد ع واض   ذا يا إخوان؟  ذه مسأية مهمة احفظو اع وتد

ين زاد ع يي  يف اي يددع لو يف  ن واديتوى ميا م 
يت ق  ا يف األحاديتع فإذا كان صاحب ايزييادة حيافظ م  تمر ك ير 
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ييم ميين  ييذين ع ايحفييظع ن ييمع فييإن  ييذه ايزيييادة تكييون مقبوييية ع و ييذا  ييو ايييراج  وخييال  ايييراج  ي فه 

لحفيظ  مدي ع لو  زاد ع ييهم  يمدع وإذا كان اييذين ايشرطينع فإذا كان ايذ  زادع يي  بحافظع فإن زيادت  ت ر  

اع فإن  د.زيادت  لك ر مد  عدد  ا ت ر   لي  

د ع ي  بيأن  يذه ايزييادة  يي يف نفسيها فيهيا  :وقوا من قاا  واحدع ي ر 
د بم ابة حديت  إن  ذه ايزيادة ت   

ل يل ايحفيظ واإلتقيانع  ميايفة؛ ف ذي  ي شرت    فيها ما ي شرت   يف ايميايفةع لن يكيون  يذا ايمييايف مين

ا ع حيدمييا يسييتو  ايوجهييانع ي قيياا كييال ايييوجهين  يين زاد ع ييي ع ويكييون ب ييض ايميير  ولن يسييتو   مييا م 

 محفوظان وصحيحان. 

 .يف ايدرس ايقادم -إن شاء اهلل-األم  ة نأخذ ا 

 .ونكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ  . د َو
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َؤال ق   يل باعتبيار حيديت ايصيحابي ايواحيد ودرادية كيل  :السُّ ا ط ر  قوا اي  ماءع ايباب إذا يم ت جم 

 حديت  ع ب حدة؟ لم باعتبار ريره من ايشوا د حتب يتبين اييلأ من ايصواب يف  ذا اإلدداد؟ 

ج ايواحيدع كيأن ايسيائل يقيوا:  االعتبار األصل في  الَجَواب: جما ايلرق؛ طرق ايحديت من ايمير 

 ل نجما طرق ايشوا د لم ال؟ فأقوا ن مع تدخل؛ ألهنا يف ايباب ع ألن ب يض ايشيوا د ييا إخيوانع يظين 

ايداظر لهنا مين ايشيوا دع و يي يف األصيل ميرجهيا واحيد ميا لصيل ايحيديت؛ ف يذي  يدبنيي لن يجميا 

ع كل طرق   ايحديتع دواء  كان ما ظا ره من ايمتاب ا ع لو ما ظا ره من ايشوا د.ايلرق ابتداء 

ج ايحيديتع وي ير   ميا اتفقيوا فيي  وميا اخت فيوا فيي ع  ير  ثم ب د ذي  ي مل شجرة لداميع يي ر  م 

يف األديبوع ايقيادمع يتج  يب لك ير واألنيواع ايتيي م ديا اآلن  -إن شاء اهلل- ذا ي دي ايجواب يظهر باألم  ة 

 ي ددمر هبا ك ها تدور حوا  ذاع لو لر بها تدور حوا  ذا ايسؤاا.وايت

،،َؤال عدييدما يكييون عدييدنا حييديت يف األحكييام حتييب يصيي  عدييدنا االدييتدالا بيي ع ج ييل اي  ميياء  :السُّ

ضوابط ييص  االديتدالا فميا  يي؟ ألن ب  يهم ييذكر لشيياء مين طيرق ايرتجيي ع فييدخ ها تحيت  يذه 

 اي وابط.

 دا ل م ضابط   و ثبو  ايحديتع بأن يكون ايحديت ثابت اع بيأن يكيون صيريحا نحن يهمدا  الَجَواب:

 وحسد اع ل م ضابط.

ياع  اع لال يكيون ميصوص  ي يد  ق  اع لال يكون م  ض  ار  اع لال يكون م    ومن اي وابط ايفقهية لال يكون مدسوخ 

 ن مع فهذه ضوابط مشهورة م  ومة عدد ل ل اي  م.

َؤال إن -اء ع ب حديت األعماا بايديا  لن  فرد؟  ذا ديأتيدا يف ايدرس ايقيادم يماذا حكم اي  م :السُّ

 .-شاء اهلل

ر فتدخل فهل زيادا  اي قا ؟  الَجَواب:  آخ 
 
 يفظة  ع ي صحابي

 
 ن مع يقوا إذا زاد صحابي

د كل حديت  حديت مستقل ع ب حيدة د من زيادا  اي قا  بل ي    ع لجبدا ع ي  قبل ق يلع لما  ذا ال ي   

د كل حديت  حديت مستقل ع ب حدت ؛ ألن ايصحابي يسما من ايدبي  يذا ايحيديت  -♀-ي   

ر فيسما  ذا بزيادةع ويسما  ذا دون ت   ايزيادة. ر يف مج    آخ   يف مج   ويسم   اآلخ 
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َؤال ن ييم يحفيظع فكييف رد  ب يض اي  مياء زييادا   :السُّ ة ع ب م  ج  ظ  ح 
ف  ن ح  لييست ايقاعدة تقوا م 

 قا ؟ اي 

ياع  الَجَواب: ل   قع ن م  ذا جواب من لجل مين ييرد ايزييادا  مل ق  إذا كان ايسائل يسأا عن ايرد ايم 

ر يبيد  يداع و ذا مر م دا يف ق ية زيادة اي  مع مر  ايكالم ع يها.  ن مع ولما إذا كان يقصد م دب  آخ 

َؤال يم مدي  :السُّ ه  ى حدي ي ؟ لم ي مكين لن يكيون يهيا  إذا قيل يف راو  لن  يص   يالعتبارع  يل ي ف  يو  لني  ي ق 

ر؟  م دب  آخ 

 ن م  و كذي ع إذا قيل فالن يص   يالعتبارع ل  لن حدي   يقبل االعت اد وايتقوية. الَجَواب:

َؤال ن يقوا لن ايحديت ال يتقوى بايشوا د؟ :السُّ  ما رليكم يف م 

ية يف  ييذا الع ايحيديت يتقيوى بايشييوا دع و يذا اييذ  ع يي  عميي الَج،َواب: ج  ثينع و يم ايح  ل ايمحيدِّ

ن. س  ها يف مبحت  ايحديت ايح   ايبابع يكن  ذه ايتقوية يها قواعد اع ويها ضوابلها ايتي مر م دا ب   

َؤال د ن األرب ةع يسأا عن تحقيقاهتا وطب اهتا؟ :السُّ  بايدسبة إيب ايس 

 .-إن شاء اهلل- ذا ب د ايدرس  الَجَواب:

َؤال ذ :  يل  دياك فيرق بيين قيوا ايرتميذ  ويف ايبياب عين فيالن وفيالن وبيين قويديا قوا ايرتم :السُّ

 وي حديت شا د عن ف الن؟

 ذا ايحديت شا د  يحديت فالن لخو؛ ألن  قد يكون بقويي   :قوا ايرتمذ  ويف ايباب لعمع وقويدا 

حيديت ايفيالينع ويف ايبابع ل  لن ايحديت مرو  يف  ذه ايق يةع لميا إذا ق ديا إن  يذا ايحيديت شيا د ي 

كيم اييذ  يف  يا ميأخوذ مين  يذا اييدوع يشيب  ذيي  ايح  م  ك  اع لن فيي  ح  يا يشيب ع عفيو  م دب ذيي  لن فيي  نص 

ر.  ايحديت اآلخ 

 بيدما يف ايباب ع قد يكون لعم من  ذا.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجمَ  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  ِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 .بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ين يهيده   إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شيرور لنفسيدا ودييئا  لعمايدياع م 

اهلل فال م ل  يي  ومين ي ي ل فيال  ياد  يي ع ولشيهد لن ال إيي  إال اهلل وحيده ال شيري  يي  ولشيهد لن نبيديا 

ا عبده وردوي ع ص ب اهلل ع ي  وع اع لما ب د:محمد  ا ك ير    ب آي  وصحب  ود  م تس يم 

 نكمل حيت وقفدا يف ايدرس ايماضيع من ايكالم ع ب زيادا  اي قا .

كدييا قييد وعييدناكم يف ايييدرس اآليت لنيي  نييذكر م ييايين لحييد ما يزيييادة محفوظييةع واآلخيير يزيييادة  رييير  

 محفوظة.

ر يكن قبل لن نشرع يف ذكر اع ل نب  ع ب مسأيةع نقرل فيها   ج   بيين ايفرق يف ؒ كالم ايحافظ ابن ح 

د ده لص  ع من بايحديت ايراو  تفر    م دا يف اييدرس ايماضييع ذه مر    ريرهع دون بايحديت بزيادة وتفر 

ن .وفرضدا افشرحدا ا   ع يكن نقرل كالم ايحافظ يمن لراد لن يراج   ويدوِّ

ر يف كتاب ايد كت:   ج  ده اْلَفْرُث بَ »يقوا ايحافظ ابن ح  اِوي بِاْلَحِديِ  ِمْن َأْص،ِلِه، َوَب،ْين وتف،رُّ د الرَّ ْيَن تفرُّ

ْهِو َواْلَغْفَلِ  إَلى َغْيرِِه ِمْن الثِّ  ث السَّ ده بِاْلَحِديِ  ََل َيْلَ ُا ِمنُْه ت رُّ َياَدا َظاِهر ؛ أِلَّن تفرُّ َقاِت، إْذ ََل ُمَخاَلَفَ  فِي بِال ِّ

دِ ِرَواَيتِِه ، بِ  َياَداِخََلف َتَفرُّ ، َف،الظَّّن غال،بب بَِت،ْرِجيل َمن ُهَو َأْتَقَن ِمنُْه حفًظا، ُهَو َأْكَثُر ْدًدا ، إَذا َلْم يرِوهاه بِال ِّ

َلى ِرَواَيتِهِ رِ  َْ َلى َغَلَب  الظَّنّ َهَذا ومبنى ، َواَيتِِه  َْ  «.اأْلَْمرِ 

فيي ؛   ع وبين لن يتفرد بزيادة  د ايراو  بايحديت من لص واض  ج ب يف ايفرق بين لن يتفر  تقرير و ذا 

ق ايسهو واينف ية إييي ع بييال  ميا إذا ه  ع يم يروه رير     ألن ايراو  إذا تفرد بايحديت من لص    ع ريره ال ن لرِّ

ع وب  هم يم يذكر اع فإن  ؤالء ايذين يم ييذكرو ا واةع وب  هم ذكر في  زيادة  من اير   ما ايحديت نفر  د  

ق إييهم ايسهو واين  ف ة عن ت   ايزيادةع فهذا  و ايفرق بين األمرين.ي لر 

د ييا:كمييا   كييروا ايزيييادةع وايييذين يييم يييذكرو ا يف ايحفييظ يف ايييدرس ايماضيييع إذا ادييتوى ايييذين ذ   ق   

ا إذا د ين ايزييادة محفوظيةع وكيذي  ايحيديت بيدون ايزييادة محفوظيةع و   إ :قااواإلتقانع لو ايك رةع فإن  ي  

إن راو  األصيلع كيان يف ب يض ايمجياي   :وإنميا نقيوا عع يهم ق ايسهو واينف ةلرِّ كانا محفوظينع ال ن  

ير ذكير ايحيديت بيدون  ياظ ايمتقديون اييذين روو ياع ويف مج ي   آخ  ف  يذكر ايحديت بايزيادةع فسيم   ايح 

 ألن  دا كال ايكفتين ادتوتاع فال نليرق ايسيهو إييب عزيادةع ودما لويئ  ايحفاظ ايمتقدون ايذين لرف و ا

 إحدا ماع وإنما ن جأ إيب ايجما دون ايرتجي .
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ع حديت عبيداهلل بين لبو عيسب ايرتمذ  يف كتاب ايجامامن لم  ة زيادا  اي قا ع وم  ل بذي  اإلمام 

ا ِم،اس، َص َفَرَ  زكاا الف ر من رمضان ْلى النَّ » ♀لن ردوا اهلل  ¶عمر  ًْ ر، أو ْم،تَ  نْ ا

ا من َش َص  ًْ  .«َد، ذكرَ أو أنثى من المسلمينبْ َْ ل ُحرو أو ر، ْلى كُ يْ عِ ا

 اييرواة وب يض ؒ نب   ايرتمذ  إيب لن  يذه ايزييادة ذكر يا اإلميام م ي   «من المسلمين»: فقوي  

 .ايحديت رووا ايذين

فر  زكاا الف ر من رمضان، ْلى كل »وإنما قايوا:  «من المسلمين» ولر ب ايرواة يم يذكروا زيادة

 .«ُحرو أو ْبَد، ذكرَ أو أنثى

 من  ذين اي فظين يتنير م داهع فإن  ذه ايزيادة يهيا م ديب  ميؤثرع فيإذا  
وال ش  لن ايحديت بكل يفظ 

ن ِم،» كان م ال  ايمس م عدده رقيقع ب  هم مس مون وب  هم ريير مسي مينع وجياء رم يانع ف  يب زييادة

ب عد  زكاة ايفلر. «سلمينالمُ   لن ايرقيق رير ايمس م ال ي زك 

ي عدهمع دواء  يادة؛ فإن  ي  حفظ  ذه ايزِّ ولما ع ب عدم   لكانوا مس مين لو رير ذي . زكِّ

ف،،ر  النب،،ي »: ¶ ييذه ايزيييادةع ايحييديت مييرو  عيين نييافا مييويب بيين عميير عيين ابيين عميير  

 إيب آخر ايحديت. «زكاا الف ر ♀

بايزيييادةع لو األحسيين نأخييذ دون زيييادةع روا ييا دون زيييادةع عيين نييافا ديي يمان ايتيميييع وليييوب  

 مر .بيد اهلل اي   سيتياينع واي يت بن د دع وع  اي

مير ع  اظ كبارع د يمان ايتيميع وليوب ايسيتياينع واي ييت بين دي دع وعبييد اهلل اي   ف   ؤالء ثقا  ح 

ع «مينلِ ْس،ن المُ ِم،»دون زييادة قويي :  ♀روى ايحديت عن نيافا عين ابين عمير عين رديوا اهلل 

 يزييدع بين وييون  نيافاع بين وعمير ع ميانع بين كواي يحا عؒ وروى ايحديت ماي ع اإلمام مايي  

 .«مينلِ ْس ن المُ مِ » بزيادة رووه

   :فاظ يقب ون ايزيادة بشرطين؟ ذكرنا يف ايدرس ايماضيع لن ايح  فهنا، هل هذه ال يادا محفوظ  أا َل

 من ل ل ايحفظ واإلتقان.: لن يكون ايذ  رواه الهرا األول

ا من زاد ع ي: الهرا الثاين  هم.لن يستو  م 
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 ديا فرييق دي يمان ايتيميي ولييوب واي ييت وعبييد اهلل  ندظر يف  ذين ايشرطينع  يل  ميا متيوافران؟ 

مر .  اي  

اك بن ع مان ثقةع واإلمام ماي  ويون  بن يزيد ثقة.  و داك و و ثقةع واي ح 

يا مجموعية مين اي قيا ع وفييهم ل يل حفيظ  وإتقيان؛ ألن  ا  دا مجموعية مين اي قيا ع و دياك لي   فإذ 

ا من ل ل ايحفظ واإلتقانع ال ش  يف ذي ع وكذي  يون  بن يزيدع وعمر بن نافا.اإلمام م    ايك 

ا ايجهة األخرى  وإتقانع وإن كانوا لميز   :ولي  
يا مياع و يم لييوب واي ييت وعبييد ي دي  ل ل حفظ  نوع 

مر ع ييسوا لميز  من اإلمام ماي ع يكد    يون  بن يزيد.فا ونا هنم لجل  من عمر بنلهم ال ش  اهلل اي  

 دا حكم األئمة بأن  ذه ايزيادة محفوظة؛ يتوافر ايشيرطينع و ديا يف ذ كير ايزييادةع يوجيد ل يل حفيظ  

ا ع دمها كذي ع يوجد ل ل حفظ  وإتقانوإتقانع ويف ع ا)ولي   و  ع  دا جما  ما ايحفظع و دياك جميا  (ادتو 

 ما ايحفظ.

ب ي 
ع اإلمييام ايبيييار  واإلمييام مسيي مع رويييا ايصييحي ويييدا ع ييب لن  ييذه ايزيييادة محفوظيية لن صيياح 

 ع بزيادة ومن رير زيادة.نيْ َح يْ حِ الصَّ ايحديت يف 

يد  م يل  يذاع ن جيأ إييب إيادة محفوظةع وكذي  عدم ذكر ا محفوظع فهديا فهذا يدا ع ب لن ايزِّ  ج  ذا و 

ع لو إن ابن  :ايق ية ايسابقةع و ي لن ي جما بين ايروايتينع بأن ي قاا  ايحيديت ذكيرا ¶عمير إن نافا 

 .زيادة دون آخر مج     يف ايحديت وذكرا يادةعبايزِّ  مج     يف

ييأ  إيييي ع إال إذا تييوافر ايشييرطان اي ييذان ذكرنا مييا قبييل ق يييلع بييأن كييان كييال  يكيين  ييذا ايجمييا ال ي  ج 

 ايوجهين محفوظين.

 ن مع  ذا ايم اا األوا يزيادة محفوظة.

ل  اي مييل  ♀ديت عبييداهلل بيين مسيي ود لن ايدبييي ايم يياا اي يياين يزيييادة رييير محفوظيية: حيي 

 .«َلا ْلى وقتهاالصَّ »لف ل؟ قاا: 

ج يف  ر  ي  َلا ْل،ى الصَّ »ل  اي مل لف ل؟ قاا: ع دون زيادة نيْ َح يْ حِ الصَّ  ذا ايحديت دون زيادةع  و م 

 .«وقتها

لبيي  يروي  عد  لبو عمرو ايشييباينع ويرويي  عين ◙ ذا ايحديتع من حديت عبداهلل بن مس ود 

 .-بفت  اي ين ودكون ايياء-عمرو ايشيباين ايوييد بن اي يزارع اي يزار 
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  بة بن ايحجاجع وماي  بن م نوا ورير ما.ويروي  عن ايوييد بن اي يزار ش  

ا  ذا ايحديت ما  و م يرج ؟  د ا: إدداده ايذ  ي روى ب ؟ي دي إذ  ايوييد بن اي ييزار عين لبيي عميرو  ق   

 ♀ل  لن ابين مسي ود ديأا رديوا اهلل  ♀ود عين رديوا اهلل ايشيباين عن ابن مسي 

 .«اهَ تِ َلا ْلى وقْ الصَّ »ل  اي مل لف ل؟ قاا: 

يئ ل  ♀في  لن ايدبي  :جاء ب ض ايرواة فرووا ايحديتع وقايوا ل  اي ميل لف يل؟ حيدما د 

 .«لِ يف أوَّ »فزادوا  «َلا يف أول وقتهاالصَّ »قاا: 

ل يق  ،»اي فظ ايسيابق يفيظ م  ديواء  كيان يف لوا ايوقيتع يف وديل ع يف آخيرهع إذا  «ْل،ى وقته،اَلا الصَّ

 .ايفاضلص يت ايصالة يف لحد  ذه األوقا ع فأنت قد ف  ت األمر 

قي دع قيد األف  ية «َلا يف أول وقتهاالصَّ »اي فظ اآلخر  ا  ديا ايزييادة يهيا لثير  يف بع يفظ  م  أوا ايوقتع إذ 

ا يفايم دبع فإذ    ايم دب فدحتاج لن ندظرع  ل  يذه ايزييادة ثابتية لم ريير ثابتية كييف ن ير  ا ما دام لن يها لثر 

ن روا ارق وايدظر فين ر  ذي  من خالا جما ايل   ذي ؟ ن لرف هاع  ذه ايزِّ وفي م  يادة روا ا عن ايوييد م 

يد     بن اي يزارع كما ق   م  نواع وعد  ع ميان بين ع 
ي بة عينا قبل ق يلع ماي  بن م  ي يت عين ش  و  ايويييد بين  رع ور 

 اي يزار من طريق ايم مر ع ومن طريق ع ي بن حفو ايمدائديع ل  يو كتبتم  ذا لحسن.

يادةع فرو  من طريق ايوييد بن اي يزار روا يا عدي  جميا مايي  بين م نيواع ولبيو إديحاق لما عدم ايزِّ 

ا    ايرحمن بن ع   ايشيباينع وش  بةع ولبو ي قوب وادم  عبد يا روابيدع إذ  لرب يةع ه عين ايويييد؟ دا كيم شيص 

نواع اي ذان مر  ذكر ما. عمدهم ش  بة
 وماي  بن م 

ن روا يا عدي ؛ ألنديا ييو نظرنيا يف ايير   واة يكن اإلشكاا يي  يف ش  بة وال يف ماي ع وإنما اإلشكاا فيم 

ديدرع وم ياذ ايدهم لوثق اير  عن ش  بةع ايذين يم يذكروا ايزيادةع نجد م    دير ع واةع مدهم محمد بن ج فر ر 

دييدرع وم ياذ اي ديير ع ولبيو ايوييييد  سي مع ل عيييدع محميد بيين ج فير ر  يان بيين م  ولبيو ايويييد ايليايسيييع وعف 

ان.  ايليايسيع وعف 

ن روا ا من طريق ش  بة روا ا  د ا: داك م  ديدر عين  ق    ايحسن ايم مير  عين محميد بين ايم د يب عين ر 

ن دوهنمع لنيا يف األوا ذكير  ايم مير ؛ ألني   ش  بةع ل   داك خال  يي  يف تالمذة ش  بةع وإنما  و يف م 

قِّب بايم مر  ي دايت  بحديت م مر بن راشد.   و ايشا دع ايم مر   ذا لحد ايحفاظ ايمشهورينع وي 
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ي ذا ايم مر ع وإن كان حافظ اع يكد   ف  ما حفظ ع فهيذا ايم مير ع ميادام لني  م 
تك  م   ت ك  ِّم  في ع ض  

ديدرع قيد روى في ع وعدد من لصحا ن يرو  من طريقي  ايم مير   يذا ايحيديتع و يو ر  ب ش  بةع مدهم م 

ت ك  م  في ع يم يحفظ ايحديت دون زيادةع م دب ذي  لن  ذا ايراو  ا ي تع يم 
د  ألن ايحفاظ ايمتقدين ييم ايح 

ا  ذه ايزيادة من جهت  تكون شاذة؛ ألندا عددنا لرب ية مين ايحفي اظ ايمتقديينع يذكرو اع و و قد ذكر اع فإذ 

ددرع ك هيم ييم ييذكروا  يذه ايزِّ  ف ميا ييأيت راو  ع ييادةمدهم ايراو  ايذ  يرو  من طريق  يف ايحديت و و ر 

ا  ذه ايزيادة جاء ع لو لخلأ فيها من ق بل ض ف  بسبب ض ف .  م     ف ويذكر اع إذ 

ين ذكرنيا مع و يم ل يل مكين لن يكيون يف مدزيية األرب ية اييذولما ع ي بن حفو ايمدائديع فإن  ال ي  

 .بايدسبة إييهم تكون روايت  شاذة وإتقانع و و حفظ  

ا جما  من تالمذة ش  بة ييم ييذكروا  يذه ايزِّ  تقديونع وانفيرد بيذكر ا شيصيانع فياظ م  ييادةع و يم ح  إذ 

رف يف ايرواية عن ش  بة نفس  وي  خ   :لحد ما  و  خ   : ع واآلخ 
دي   در.ف يف روايت  عن لحد تالمذة ش  بة و و ر 

اع قد رووا عدم ايزِّ  عا لن  رير محفوظد  بين ي   ذا ايوج  األوا ت   ي بة و يو قيد بسبب لن جم   ييادة عين ش 

 انفرد بذكر ا لو و ما قد انفردا بذكر ا.

ا عين ايويييد بين اي ييزارع  يذا انفيرد بي  ع ميان بين عميرع و يو صيدوقع الوجه الثاين نو 
: ماي  بن م 

يوخايف  محمد بن دابق و و ثقةع  ع خيايف ايصيدوق اييذ  قيد ن  تق  فإذا خايف اي قةع ايذ   و ايحافظ ايم 

اع ايصواب فيها عدم ذكر ايزيادةع اي قةخف  ضبل  ع فأيهما  نو 
ا رواية ماي  بن م  ألن اي قية محميد بين  عفإذ 

ايفي  شياذة؛ ألني  قيد خ تي زياد  يد  وع مان بن عمر ايصدوق قد روى ايزييادةع فت  ع دابق قد روا ا عد  دوهنا

ن  و لوثق مد .  م 

و    عدهميا ايزييادة وعيدمهاثم يدا ع ب لن  يذه ايزِّ  ع ييادة ريير محفوظية لن  يذين اييراويين اي يذين ر 

ا نو 
جد خيال ع فقيد تاب هميا لبيو إديحاق ايشييباينع وبا ما عدم ذكر ايزيادة و  ت  ع و ما ش  بة وماي  بن م 

 يمان بن لبي د يمان و و يي  لبيا عميرو اييذ  ميرع فيما لخرج  اإلمام مس مع لبو إدحاقع  ذا ادم ع د

ا لبو ي قوب عبد يبيدع  ؤالء رووا ايحديت دون ز  ايرحمن بن ع   ولي   فهيذه متاب ية تامية ع ال يادة وبيال خ 

 ي ذين يم يذكروا  ذه ايزيادة.



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

374 

ا ايوييد بن اي يزار ايذ  وقا في  اييال  يف ذكر ايزِّ  اويية ايدي ييع يادة وعدمها توبا تاب   لبيو م لي  

و ييو عمييرو بيين عبييداهللع فييروى ايحييديت دون زيييادةع وبييال خييال ع وتاب يي  ايحسيين بيين عبيييداهللع وروى 

 ايحديت دون زيادةع وبال خال .

يف ذكير ايزيييادةع لو  ؛ ألني  اييرواة ايييذين اخت   يف فييهمةو يذا ييدا ع يب لن ذكير ايزيييادة ريير محفوظي

 األحفظ يم يذكرو اع واألقل يف ايحفظ واي دد ذكرو ا.اخت   ف يف ذكر زيادهتم لو الع األتقن و

و  عديي  ثييم إن  ييؤالء اييير   و  عييدهم ايحييديت دون زيييادة وبييال خييال ع ثييم شييييهم األع ييب ر  واة ر 

ي ت 
د   دون زيادة وبال خال ع فهذا ك   يدا ع ب لن  ذه ايزيادة رير محفوظة.ايح 

ل  يو  ذه ايشجرة عرضدا ا يكم؛ يكون األمير  يو كان عددنا م ال  عن طريق اي ار  وايشرائ ع  ذا

ك ك   ال ي رت ك ك  .  لوض ع يكن ما ال ي در 

دون من األمور ايتي تدا ع ب لن ايزييادة ريير محفوظيةع لن صياحبي ايصيحي  قيد لخرجيا ايحيديت 

ييرج ايحيديت واحيدع و يو ايويييد بين اي ييزارع عين زيادة  لبيي عميروع ويم ي يرجا  ذه ايزيادةع ميا لن م 

عين لبيي عميرو  ايحسين بين عبييداهللعبيل إن اإلميام مسي م لخرجي  مين طرييق ع ايشيباينع عن ابين مسي ود

 دون ذكر ايزيادة.ايشيباينع عن ابن مس ودع متاب ة ي وييد بن اي يزار 

 ذه ايزيادة مهمة يف ايم ديب؛ فحيدميا ييذكر صياحبا ايصيحي  ايحيديت مين ايلرييق نفسي ع ويرتكيان 

إن صيياحبي  :ايزييادةع فم ديب ذيي  لن  يذه ايزيييادة فيهيا نظيرع فيال يأتيديا قائيل يقيوا يديارق ايتيي فيهيا ايل ي

دام قيد  ميالو بنيير زييادةع ايصحي  يم يشرتطا االدتي ابع ف ذي  ال يهمهم لن ي يرجيوا ايحيديت بزييادة 

 ايحديت. لخرجا

جهين ييدا ع يب لن ال  ما قد لخرجا ايحديت وتركا لحد اييوجهينع فرت كهميا ألحيد اييو :و دا نقوا

 يادة رير ايمحفوظة.ا إيب ذي ع و و وجود  ذه ايزِّ م   داك دبب ا دعا   

هبذا نكون قد انتهيدا مما يت  ق بزيادا  اي قا ع ورير مع و داك لم  ية ك ييرةع يكين  يذين ايم ياييين 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-كافيان 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع َفااْرد

 

 َفَف،،،،ْردب ُمْ َلَق،،،،اْ الَف،،،،ْرُد ِقْس،،،،َماِن، -186

 

،،،،،ُذْوِذ َس،،،،،َبَقا  نْ،،،،،َد الهُّ
ِْ  َوُحْكُم،،،،،ُه 

 َم،،،،،ا َقيَّْدَت،،،،،هُ  َوالَف،،،،،ْرُد بِالنِّْس،،،،،َبِ :-187 

 

 بِثَِق،،،،،،،،،،،َ ، أْو َبَل،،،،،،،،،،،َد َذَكْرَت،،،،،،،،،،،هُ  

،،ْن ُف،،َلَن َنْح،،ُو َق،،ْوِل الَقائِ،،لِ -188  َْ  أْو 

 

،،،،،ْن َبْك،،،،،رَ اَلَّ َوائِ،،،،،لِ   َْ  َل،،،،،ْم َي،،،،،ْرِوِه 

 اَلّ )َض،،،،،ْمَرْه( َل،،،،،ْم َي،،،،،ْرِوِه ثَِق،،،،، ب -189 

 

 َل،،،ْم َي،،،ْرِو َه،،،َذا غي،،،ُر أْه،،،ِل الَبْص،،،َرهْ  

 َف،،،فْن ُيرِْي،،،ُدوا َواِح،،،َدًا ِم،،،ْن أْهِلَه،،،ا -190 

 

لِه،،،،،،ا  َزًا، فاْجَعْل،،،،،،ُه ِم،،،،،،ْن أوَّ  َتَج،،،،،،وُّ

 

 

 َوَل،،،،،،،ْيَس يف أْف،،،،،،،َراِدِه النِّْس،،،،،،،بِيَّهْ -191

 

 َض،،،،ْع ب َلَه،،،،ا ِم،،،،ْن َه،،،،ِذِه الَحْيثِيَّ،،،،هْ  

ٍَ بِالثَِّق،،،،،،،هْ َلكِ،،،،،،،ْن إَذا َقيَّ،،،،،،، -192   َد َذا

 

،،،،،،ا أْطَلَق،،،،،،هْ    َفُحْكُم،،،،،،ُه َيْق،،،،،،ُرُب ِممَّ

 ع  ُمَ لَّلُ 

 َوَس،،،،،مِّ َم،،،،،ا بِِعّل،،،،،َ  َمْه،،،،،ُمْوُل  - 193

 

،،،،،،،،َلً، َوَلَ َتُق،،،،،،،،ْل: َمْعُل،،،،،،،،ْوُل    ُمَعلَّ

،،ْن اْس،،َباَب َط،،َرْت  - 194  َْ َب،،اَراب 
ِْ  َوْه،،َي 

 

،،،،،َرْت    فِْيَه،،،،،ا ُغُم،،،،،ْو ب َوَخَف،،،،،اءب أثَّ

ٍُ بِ،،،،،، - 195  دِ ُت،،،،،،ْدَر  الِخَلَِف َوالتََّف،،،،،،رُّ

 

، َيْهَت،،،،،،ِديْ    َم،،،،،،َع َق،،،،،،َرائَِن ُتَض،،،،،،مُّ

 

 

 

َل،،،،ى - 196 َْ ،،،،ِه 
ِْ
 ِجْهَب،،،،ُذَها إل،،،،ى اطَِّلَ

 

 َتْص،،،وْيِب إْرَس،،،اَل لَِم،،،ا َق،،،ْد ُوِص،،،َلَ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 ؒ ندتقل إيب ايدوع ايجديد من لنيواع ع يوم ايحيديتع لال و يو األفيرادع وبيين اي راقيي ايحيافظ 

 ع  ا دا لن األفراد تدقسم إيب قسمينع فقاا:-ايبت 

 الَف،،،،ْرُد ِقْس،،،،َماِن، َفَف،،،،ْردب ُمْ َلَق،،،،اْ -186

 

،،،،،ُذْوِذ َس،،،،،َبَقا  نْ،،،،،َد الهُّ
ِْ  َوُحْكُم،،،،،ُه 

ع ويكيون يي  ه  ريير  فيي  ييايف او ع وال ي  دفرد ب  ايير  مكن لن ي  فم ب م دا يف نوع ايشاذع لن ايحديت ي   

ى ب ع فهذا ال  عالقة ي  بايشاذ. إدداد واحد ي رو 

وإنما ذ كر يكي ال يتو م ايمتو م لن  شاذ إال بايقيود ايتي مر  م دا يف درس ايشياذع مين انقيداح لمير 

يف نف  ايحافظ لن  ال يمكن لن يدفرد  ذا ايراو  بذي  ايحديتع لو يوجيود ميايفية ظيا رة لو خفييةع يف 

 ايمتن لو يف اإلدداد.
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ف ع فهو ايحديت ايذ  ال يكون ي  إال إدداد  ا ايذ  د     لما ايفرد ايمل ق  ا ا  عر  ب فيرد  واحدع  يذا يسيم 

ا. ل ق   م 

يا نتقيدم يف  ده ب  هم بقوا م   ل ال ي بت إال بإدداد  وربما قي   واحدع وي  لم  ية ك ييرة مين لشيهر اع لي  

اع حديت ْْ إنَّ » م حق ايشاذع من باب ذ كر ايميايفع ولن  و يي  شاذ   .«اتال بالنيَّ مَ ما األ

فهذا لشهر حديت  فردع و و قد رواه األئمية مين طرييق يحييب بين دي يد األنصيار ع عين محميد بين 

   .♀ع عن ردوا اهلل ◙إبرا يم ايتيميع عن ع قمة بن وق اصع عن عمر 

د بروايتيي  عيين عمييرع ع قميية بيين وانفييرع ◙عميير  ♀فييانفرد بروايتيي  عيين ردييوا اهلل 

 وعن ايتيميع يحيب بن د يد األنصار .ع ميعن ع قمة محمد بن إبرا يم ايتيوع وقاص

 ثم ب د ذي  اشتهر وانتشرع وكان ي  لدانيد ك يرة عن يحيب بن د يد األنصار .

فهذا حديت  فرد؛ ألن  ييست يهذا ايحديت إال  ذا اإلددادع يحيب بين دي يد عين ايتيميي عين ع قمية 

 .♀عن عمر عن ردوا اهلل

ْ،ن بي،ع ♀نهى رس،ول اهَّلل »ع ¶ر عن عمر كذي  من لم  ت ع حديت عبداهلل بن ديدا

 ع ولحاديت ك يرة.¶ع  ذا افرد ب  عبداهلل بن ديدار عن عمر «الوَلء وْن ِهَبته

كلمت،ان »اإلمام ايبيار  افتت  ايصحي  بحديت فردع وختم  كيذي  بحيديت فيردع ختمي  بحيديت: 

ع «اهَّلل وبحمده س،بحان اهَّلل العظ،يمخفيفتان ْلى اللسان، ثقيلتان يف المي ان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان 

رعيييةع عييين لبيييي  رييييرة  ييييلع عييين لبيييي ز  ع عييين رديييوا ◙فهيييو حيييديت  فيييردع انفيييرد بييي  ابييين ف   

 .♀اهلل

 لن األحاديت األفراد ايمل قة لم  تها ك يرة مدها  ذه األم  ة ايتي ذكرنا ا. :الهاهدف

ُذْوِذ َسَبَقا نَْد الهُّ ِْ  .َوُحْكُمُه 

يوجيود ع  يةع  ال يقدح في ع ل  االنفراد يي  دبب ا يف اي   يةع وإنميا  يو مظدية  األصل لن ايحديت ايفرد 

ي تع النفراد يي  من لدباب ض ف ل  ا
د  يا إذا وجيد  ايح   ة فيي ع خصوص 

وإنما قد يكون مظدة يوجود ع 

 ةع وإال يو كان دبب ا يف ض ف ايحديتع يما لخرج لصحاب ايصيحي ع لو صياحبا 
قريدة تشير إيب ت   اي  

 ايصحي ع  ذه األحاديت ايتي مر ع و ي متفق ع ب صحتها.
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ا من ميائتي حيديت ررييبع مين ررائيب ايصيحي ع ف يو  نيْ َح يْ حِ الصَّ ذكر اي ياء ايمقددي لن يف  نحو 

ا مين ميائتي حيديت يف  ،كان االنفراد دبب ا يف اي  ف؛ يما لخرج صاحبا ايصيحي  نحيو  ع فهيذا نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا يف ايحديت. اي    فدبب ا يف  د يي يدا ع ب لن ايتفر    وال قادح 

د من األمور ايتي تحتاج إيب مزيد نظير وبحيتع يمياذا انفيرد  يؤالء اييرواة؟ و يل ي حتميل يكن ايتفر  

 إن شاء اهلل. ديأتيدا يف نوع ايشاذ ب د ق يل تفرد م لم ال؟ كما

 :ؒ قاا ايحافظ اي راقي  سبي وايفرد ايدسبي: ايفرد ايدِّ النو  الثاين من أنوا  الحدي  الفرد

 َم،،،،،ا َقيَّْدَت،،،،،هُ  َوالَف،،،،،ْرُد بِالنِّْس،،،،،َبِ :-187

 

 بِثَِق،،،،،،،،،،،َ ، أْو َبَل،،،،،،،،،،،َد َذَكْرَت،،،،،،،،،،،هُ  

ا   رق يدفرد بب  يها ب يض اييرواةع ييي  كيايدوع األواع  و ايحديت ايذ  يكون ي  ط   :الفرد النسبيإذ 

 سبيع ايحديت ي  عدة لدانيد.ايدوع األوا ايفرد ايمل ق يي  ي  إال إدداد واحدع يكن ايفرد ايد

ع  يذا ايحيديت ييم يرويي  عين فيالن إال عين  و بدسبة م يدةع فيقاا م ال  و ذا ايحديت ايدسبي قد ي ي 

 فالنع لو يم يروي  من اي قا  عن فالن إال فالن.

ب نسيبي ا؟ع يكن يي  مدهم ثقةع إال راو  واحدلن  ذا ايحديت رواه عددع  :فمعنى ذلك يمِّ ألني   يماذا د 

 م  
: دييأتيوإميا ايب يدع كيأن ي   عن إما اي قية ي  ي  لدانيد مت ددةع و ذه ايدسبة بايدسبة إيب وصف  يف  داقياا مي ال 

ما رواه من ل ل ايبصرة إال فالنع ما ذي  لن  ي حت ميل لني  رواه مين ل يل ايكوفيةع لو رواه مين ل يل  األم  ة

 ايكوفة يم يروي  إال راو  واحد. ايشامع لو رواه من ل ل ايمديدة ناس  آخرونع يكن من ل ل

 يقوا ايحافظ اي راقي يذكر لم  ة: 

،،ْن ُف،،َلَن َنْح،،ُو َق،،ْوِل الَقائِ،،لِ -188 َْ  أْو 

 

   .................................... 

نحين ذكرنيا ايفيرد بايدسيبة إييب اي قيةع ايفيرد بايدسيبة إييب ايب يدع ايفيرد  :أيًضا من أنوا  الف،رد النس،بي

 م   بايدسبة إيب
 ينع كأن يكون ايحديت مي ال  مشيهورع عين مي ال  لبيي دي مة عين لبيي  رييرةع وييأيت راو  راو 

انفرد ب  لو بروايت  عن دي يد بين ايمسييب فيالنع  :قااويروي  عن د يد بن ايمسيب عن لبي  ريرةع فهدا ي  

او  ع بة إيب  ذا بايدس  قاا:اير 

 َنْح،،،،،،،،،،ُو َق،،،،،،،،،،ْوِل الَقائِ،،،،،،،،،،لِ  -188

 

،،،،،ْن َبْك،،،،،رَ اَلَّ َوائِ،،،،،لِ  َل،،،،،ْم َي،،،،،ْرِوهِ   َْ 
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ع ل ع لبيا ايف يل  ائ ل  ا  ايق  و  ق و  اآلن شرع يف ذكر األم  ةع يقوا ايحافظ ايسياو  يف فت  ايمنيت: نح 

بن طا ر ايمقدديع يف لطرا  اينرائبع ي  عقب ايحديت ايميرو  يف ايسيدن األرب يةع مين طرييق ديفيان 

 وائل. بن عييدةع عن وائل بن داودع عن ويده بكر بن

و ذا من األدانيد ايتي فيهاع ل ع ررابةع اي ادة لن االبن يرو  عن األبع  دا األب ييرو  عين االبين 

يم  ع يب صيفية  ♀وائل بن داودع عن ويده بكر بن وائلع عن ايز ير ع عين لني ع لن ايدبيي  ي  لو 

 بسويق وتمر.

وائيل بين ده وائيل بين داودع واييإال بين وائيل يم يروه عن بكر  :بن طا ر ايمقدديا ذا ايحديت قاا 

 وقيد رواه ريير واحيد   :ررييبع قياا إن  حسين   :وكذا قاا ايرتمذ ع ويم يروه عن وائل رير ابن عييدة داودع

 وكيان ابين عييدية ربميا قيد نسيا ماع ق يت وممين رواه -ل  بدون وائل  ووييده-عن ابن عييدة عن ايز ر  

يياب زييياد بيين يحيييب ق ييتع ل  ايسييياو  يقييوا: ومميين رواه عديي  كييذي  إبييرا  يم بيين ايمدييذر ولبييو اييل 

ح عبيداهلل مين بييدهمع بيأن ابين عييدية قياا: ديم ت  مين  وعبداهلل بن محمد ايز ير ع وفيالن وفيالنع وصير 

ر.  ايز ر  ويم لحفظ  فسم ت  من آخ 

ا  ذا ايحديتع حديت:  فهذا ايحيديت مين طرييق بكير بين وائيلع  ع«رَ مْ وتَ  َأْوَلَم ْلى صفي  بسويَ  »إذ 

اع وائل عن ابد ع وانفرد ب  ابن عييدة عن وائل.  انفرد ب  بكر  عن ابد ع وانفرد ابن عييدة عنع عفو 

خرىع عين لني   يكن ايحديت مشهور عن ايز ر  عن لن  ايحديت مشهور ممن رواه ل  ي  طرق ل  

ي يد عين  ◙ م  مدها ما لخرج  ايبيار  يف ايصحي ع من طريق ش يب عن لن ع وكذي  مين طرييق ح 

هيب عن لن .  لن ع ومن طريق عبداي زيز بن ص 

ا ج   وه عن لن ع يكن  ذا ايلريق طريق وائل عن بكر عن ايز ر  عين لني   يذا  ا  م  فإذ  من ايرواة رو 

عدييدةع فبهيذا يت ي  ايمقصيود  رق  انفرد ب  ابن عييدةع فهو فرد  نسبيع ولما ايحديت نفس  عن لن  ف ي  ط ي

 بايفرد ايدسبي و ذا م اي .

ر و و حديت قاا: ذكر   م اال  آخ 

 َل،،،،،ْم َي،،،،،ْرِوِه ثَِق،،،،، ب اَلّ )َض،،،،،ْمَرْه(-189

 

 َل،،،ْم َي،،،ْرِو َه،،،َذا غي،،،ُر أْه،،،ِل الَبْص،،،َرهْ  
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ع ل  ابين دي يدع فقيد انفيرد بي  عين  «َل،ْم َي،ْرِوهِ »:  ؒ قاا ايسياو   ه  ر  يم  ية  اال  ض  ق 
ل  ايحيديتع ث 

بيداهلل بن  ق،رأ يف األض،حى والف ،ر، بق،اف، » ♀بييع عن لبي واقيد  يذا حيديت لن ايدعبد اهللع 

بييدفهذا ايحديت  ع«واقتربت الساْ  ة  بين دي يدع عين ع  ر  م  ع عين عبيد اهللاهلل بين  يم يروه من اي قا  إال ض 

 لبي واقد اي ي ي.

بيداهلل بين عبيد يم يروه من اي قا  إال فالن ي فهم مد  لن  داك رواة   :إذا قاا وه عن ع  ع اهلل آخرين قد رو 

 رير ثقا   ذا مفهوم ايميايفة.يكدهم 

ف   يِّد باي قة يرواية ايدارقلدي ي  مين جهية ابين يهي يةع و يو ممين ضي   قاا ايحافظ ايسياو : وإنما ق 

روة عن عائشة.  ايجمهور الحرتاق كتب ع عن خايد بن يزيدع عن ايز ر  عن ع 

ر ا  ذا ايحديت مرو  من طريق  آخ   م  في  باي  ف.يكن ذي  ايلريق في  راو  متك    عفإذ 

اع  ذا م دب قوي :  بييدع (َلْم َيْرِوِه ثَِق ب اَلّ َضْمَرهْ )إذ  اهلل بين  ل  ضيمرة بين دي يدع فإني  انفيرد بحيديت ع 

َْ ُ َرَأ فِ،ي اأْلَْض،َحى َواْلِفْ ،رِ قَ  »♀عبداهللع عن لبي واقدع لن ايدبي ،ا ولميا ع «، بَِق،اف َواْقَتَرَب،ْت السَّ

ن   رواه يكد  رير ثقةع و و عبداهلل بن يهي ة ولخرج حدي   ايدارقلدي يف ايسدن.ريره من ايرواةع فيوجد م 

 .(َلْم َيْرِو َهَذا غيُر أْهِل الَبْصَرهْ ) ثم قاا:

در  اييذ  رواه لبيو داود  :مثاله ينع م   ب د    ذا من لم  ة ايتفرد بايدسبة إيب ل ل   حديت لبي د يد ايي 

يامع عين قتيادةع عين لبيي ن يرةع عين لبيي يف كتاب ايسدن وكتاب ايتفرد عن لبيي اي ويييد ايليايسيي عين  م 

ر » ♀د يدع قاا لمرنا ردوا اهلل   يذا ايحيديت  قاا: يم ييرو  ع «َأْن َنْقَرَأ بَِفاتَِحِ  اْلكَِتاِب َوَما َتَيسَّ

م يف رير ل ل ايبصرةع فقد قاا ايحاكم: إهنم تفردوا بذكر األمر في  من لوا اإلدداد إيب آخرهع وييم يشيركه

 يفظ  دوا مع إيب آخره.

د ل يل األنصيار بييب ض األحادييتع وكميا تقيدم لبييو داود وذكير ايحيافظ ايسيياو  لم  ية ك يييرة يتفير  

ذكر يياع فييإذا انفييرد ب ييض ل ييل ايييبالد  م ييل  ييذه األنييواع ايتييي ميير   :ييي  كتيياب ايتفييردع وموضييوع  ؒ 

 وضوع. ذا ايكتاب وصد ف  يف  ذا ايميف بحديتع فإن  ي دب  ع ب ذي  

يام عين قتيادة عين لبيي حديت ق دا:  :عيد المثال الساب نُ  عين لبيي  ن يرةلبي ايوييد ايليايسيي عين  م 

 .«رأن نقرأ بفاتح  الكتاب وما تيسَّ » ♀د يدع قاا لمرنا ردوا اهلل 

 .«انفرد ب  ل ل ايبصرة» ذا ايحديت قاا لبو داودع وقاا ايحاكمع 
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 نع قاا: ي  م   ق يل من تفرد ل ل ب د   ق بما ذ كر قبلثم قاا: يف لمر يت    

 َف،،،فْن ُيرِْي،،،ُدوا َواِح،،،َدًا ِم،،،ْن أْهِلَه،،،ا -190

 

لِه،،،،،،ا  َزًا، فاْجَعْل،،،،،،ُه ِم،،،،،،ْن أوَّ  َتَج،،،،،،وُّ

 

 

ا  يو مين ايفيرد  ا من ل يل ايبصيرةع فيإذ  ل  إذا لرادواع بقويهم انفرد هبذا ايحديت ل ل ايبصرةع شيص 

اع وإنمال قع لما إذا لرادوا لن ل ل ايبصرة قايم   ل ق  ا م   يو فيرد  نسيبي  د رواه جما  مدهمع فهذا ال يكون فرد 

َزاً )وع م  ه  م   فهذا تدبي   ع بايدسبة إيب ايب د  ع قاا:ل  من باب ايمجاز (َتَجوُّ

 َوَل،،،،،،،ْيَس يف أْف،،،،،،،َراِدِه النِّْس،،،،،،،بِيَّهْ -191

 

 َض،،،،ْع ب َلَه،،،،ا ِم،،،،ْن َه،،،،ِذِه الَحْيثِيَّ،،،،هْ  

يا يف شيو  لو تفر  ل  لن تفرد راو  من ايرواة عن   د ثقة دون ريرهع لو تفيرد ل يل ب يدع فهيذا ييي  قادح 

 ع قاا:رق فيها ض  فاءبكون  ثقة ع فإن ذي  يدا ع ب لن باقي ايل   -كما ديأيت-دت  ايحديتع إال إذا قي  

ٍَ بِالثَِّق،،،،،،،هْ  -192  َلكِ،،،،،،،ْن إَذا َقيَّ،،،،،،،َد َذا

 

،،،،،،ا أْطَلَق،،،،،،هْ    َفُحْكُم،،،،،،ُه َيْق،،،،،،ُرُب ِممَّ

ا قي د   ذا ايحديتع بقوي  يم يروه من اي قا  إال فالنع فهو يشيب  ايفيرد ايمل يق؛ ييذي  ل  لن  إذ 

 يهم: وييم ق دا عدد ت ريف ايفرد ايمل ق: إن   و ايحديت اييذ  ييي  يي  إال إديداد  واحيدع ق ديا وقياا ب 

َما»فربما ايحديت يكون ي  طرق لخرىع حديت: ع يص   إال بإدداد  واحد ْْ َما اأْلَ ع ي يروى مين «ُل بِالنِّيَّ،اِت إنَّ

ا يف فردييية حييديت عميير  حييديت لبييي ديي يدع يكيين ضيي ف  شييديدع ف ييذي  يييم ي تييروا بيي ع يييم ي ييدوه وارد 

ا قوي : ع  ◙  فإذ 

ٍَ بِالثَِّق،،،،،،،هْ  -192  َلكِ،،،،،،،ْن إَذا َقيَّ،،،،،،،َد َذا

 

،،،،،،ا أْطَلَق،،،،،،هْ    َفُحْكُم،،،،،،ُه َيْق،،،،،،ُرُب ِممَّ

ا ي فيرد ايم  قا  إال فالنع في  ل  لن  إذا قيد  ايفرد بأن  يم يروهع من اي   ا   يل  صب  شبيه  قع يصيب  شيبيه 

ا إذا اشتد ض فه ال تؤثر يف ايحديت ايصحي ع إذا صي   مين  مي فرد ايمل قع ألن لفراد اي  فاءع خصوص 

 وج   واحد فيصب  كأن  حديت  فرد.

ا  ذا ما يت  ق باألفراد تبي    فراد  مل قةع ولفراد  نسبية.ن يدا مما دبق لن األحاديت األفراد نوعانع لإذ 

ا لنواع مدها األفراد بحسب ايتقييد باي قيةع لو بحسيب ايتقيييد بشييو  م    يينع لو واألفراد ايدسبية لي  

 م  
  ينع ولخذنا ب ض األم  ة يذي .بحسب ايتقييد بب د 

فيرد علن ل يل اي  يم اعتديوا هبيذا ايديوع :مما بقي فيما يت  ق هبيذا مين ذيي   عةوصيد فوا فيي  تصيانيف م 

و ذا ايكتاب لر بي  مفقيودع يكدي  مفقيود  موجيودع  ؒ قلدي  ي حافظ ايدار «اينرائب واألفراد»كتاب 
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لر ب  مفقود؛ ألن  ال يوجد بين ليديدا مدي ع إال قريب يا مين لرب ية لجيزاء صينيرةع وايكتياب  :قلنا كيف ذي ؟

ياظكميا وصيف   ف  ا حيدي يع  ايح  اع ثميانين جيزء  ل  ايجيزء ايحيدي ي ي ديون بي  ايكتيياب يقيا يف ثميانين جيزء 

فأنت ال ينويد   حيدميا تسيما ثميانين ع ل  يف عشرين صفحة اي ليف ايحجم ايذ  يكون يف عشر ورقا 

ن  يي  م   ع قد يكون يف خمسة مج دا ع كل مج يد فيي  قيدر  ال ي زم ذي ةع بيرن  يقا يف مج دا  كل  ل اجزء  

 اق.من  ذه األجزاء ايتي ال تتجاوز عشرة لور

  ذه األجزاء ال يوجد مدها إال لرب ة لجزاء تقريب اع ط ب  ت قريب ياع ايبياقي مفقيود  موجيودع كييف ذيي ؟

فاظع و و ايحافظ ايذ  مر م دا يف لحد األم  ة ايسابقةع و و ايحافظ محمد بن طا ر ايمقددييع لحد ايح  

ياع  ديما ا لطيرا  اينرائيب واألفيرادع ايمشهور بابن ايقيصراينع عمل ع ب كتاب اينرائب واألفيراد لطراف 

و ذا ايكتاب موجود بين ليديدا وملبوع ومتداواع فحفيظ يديا ابين طيا ر ايمقددييع كتياب اييدارقلدي يف 

 كتاب  اينرائب واألفراد.

يا يت  يق هبيذا ايكتيابع  جد ل  يف األديبوع ايماضيي لحيد إخوانديا ايف يالء وجيد كتاب يا مهم  كما لن  و 

ييداد ايمفقييودع وكييان  ييذا ع ييب ايكتييب ايسييتة ي حييافظ ايهي ميييع  «اينرائييب واألفييراد» و ييو: ايكتيياب يف ع 

ا.  ووجده ب ض إخواندا األكارم جزاه اهلل خير 

ا  ذه ب ض كتب اينرائب واألفرادع ذكرنا مدها كتاب ايدارقلدي  .إذ 

رابيية كتيياب  ييا ميين ايكتييب ايتييي ت تدييي ببيييان اين  ار»لي   ارع ي «ايبييز  سييدد ي بييز  سييددع م  تدييي بأر ييب ع م 

را رابية ايدسيبيةاألحاديت ببيان اين  وكيذي  كتابيا ايليراين ايم جيم ايصينير وايم جيم ع بية ايمل قيةع لو اين 

حديت ببيان اينرابةع ولك ر اينرابة ايتي ل نب  ع يها اينرابة ايدسبيةع فهذه ايكتيبع ب د كل ايكبيرع فإن  ي  قِّب 

اع  يذه اينرائيب واألفيرادع ل  ربميا يسيأا ديائل ع ئبع ول  ها يبيدون وج   ذه اينرانظام اينرائب ثم لي  

بيين حجيير يقييوا: إهنمييا يف األصييل اايحييافظ  يقييوا:  ييل يوجييد فييرق بييين قويدييا رريييب وبييين قويدييا فييرد؟

ل ق ايفرد ع ب ايفرد ايمل يقع ولك ير ميا لك ر ما ي   :يفرد ك متان مرتادفتانع يكن يقوامرتادفانع اينريب وا

ا يهيياتين ايك متييينع فإهنمييا همفييال ي شييكل ع يييكم ادييت ماي عينريييب ايدسييبي ن ييميل ييق باينريييب ع ييب ا

 مرتادفتانع ك مة رريب وك مة فرد.

فاي دوان األفرادع وتك مدا ع ب اينرائب فإن ك يهما بم دب واحيدع يكين كميا قياا ايحيافظ: إذا ل ط يق 

 راد ب  ايدسبي.ايفردع فاينايب ال ي راد ب  ايمل قع وإذا ل ط ق اينريب يف اينايب ي
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ع يو نأخذع ل  مقدمت  فقط األربا لبييا  األويييع  ل  ا و و ايحديت ايم    ندتقل إيب نوع  جديد مهم جد 

ب؟ ع ويقيياا ايم  ييواع يكيين ل ييل  ايتييي فيهييا ايت ريييف وبيي ع وكيييف ي  يير  ييل  م      ييلع ويقيياا اي  ايحييديت ايم   

،،ُل اْلمُ »ايحييديتع ايم تدييين باي نييةع انتقييدوا ادييت ماا ك ميية  يي«َعلَّ واب ادييت ماا إحييدى ع ورجحييوا لن ايص 

لع وإما ايم  وا.  ايك متين: إما ايم   

ع ثالثييي مزييد :قيااي   ع لعيل   مدي  اديم ايمف ييواع  بيأن لصيل ايك مييةع  يي لعيل 
 
اي الثيي ايمزييد إذا ب د ييي

يا وي فيت   ميا قبيل األخييرعثم ي ق ب حر  ايم   عفايقاعدة في  لن ي ؤتب بم ارع  ا ل    يارعةع ميم  عيل  ي   يل  فيإذ 

ل   فايحديت ماذا ع وع   يل  :لما إذا ق تع م    ه مين ع   يل  ع وإنميا يكيون لخيذ  يل  ه مين ع  م     لع فيال يكيون لخيذ 

ل   ع بكذاع ل  لعلاه شييئ ا ييشين   بي  ألن ع   ل  يف اي نة مأخوذة من قوي : ع   ل  ايصبي عييت ف م دا ا عن ع 

 ب ي    ي    دب ايمقصود يف ايم دب االصلالحيع وال ص ة  و ذا ايم دب يي   و ايم
ع ف يذي  قيايوا: ايصيواب   

ييال   ان يقياا: حييديت   ع ويييي  حيدي  ا م      يل  زوا ع م    م   ييواع ميا لن م   ييوال  ميأخوذ ميين  :قياان ي  ليكين جييو 

ا مين اي ال    ألن ادم مف وا إذا كان ع ب وزن مف واع فهذا يدا ع ب كون   عاي الثي ثيي ريير ايمزييدع مأخوذ 

م   :قايوا ه اي نويونع فيست م ون يف م   ا  ألن  د  رو  يقويونح  ب  يف اي نةع ولقر   ذا م ال  مين بحيرع لو  :ت اي  

رو  م   يوا ذيي  ع يب لن اديت ماا  فيسيت م ون ع فقيايوا: دا  ع ع و يذه قافيية  م   وييةع لو م  يوا ذا اي  

ال  ايقياسك مة م   واع يف اي نة جائزع وإن كانت ع ب   .خ 

يلع لو حيديت  م   يواع و يذا  يو اييذ  ل  ع يب ليسيدة قالإًذا الصواب يف هذا النو  أن يُ  : حديت م   

يل ل ثينع نجد قويهم  ذا حديت م   يواع وم    ا مشيوا ع يب ع ك ير مين قيويهم  يذا حيديت  م     يلايمحدِّ فيإذ 

 اي نة.

 قاا: ؒ ايحافظ اي راقي 

 ْه،،،،،ُمْوُل َوَس،،،،،مِّ َم،،،،،ا بِِعّل،،،،،َ  مَ  - 193

 

،،،،،،،،َلً، َوَلَ َتُق،،،،،،،،ْل: َمْعُل،،،،،،،،ْوُل    ُمَعلَّ

يدع مين حييت اي نيةع و يو اديت ماا ك مية م     يلع وعيدم اديت ماا ك مية   م ب ع ب األمر اييذ  انت ق 

ع  : م     يوا  يل  ال  ت ق  ب م     يال ع و  م   واع فيقوا: ايحديت ايذ  في  ع يةع شيم ت  ع ية ووق يت فيي ع فإني  ي سيم 

ع وال تقل  وايصواب لن  يحيافظ ابين ونب  ع ب ذي  عدد  مين ايحفياظع ميدهم اع م     ل يما تقدمقل م     وا 

 قاا:  ما ي اي    ة؟ع حجرع وايزركشي ورير ما
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،،ْن اْس،،َباَب َط،،َرْت  - 194 َْ َب،،اَراب 
ِْ  َوْه،،َي 

 

،،،،،َرْت    فِْيَه،،،،،ا ُغُم،،،،،ْو ب َوَخَف،،،،،اءب أثَّ

 قادحع نو  ع ب 
 
ا اي    ة  ي دبب  خفي دببع قاا لدباب وخفي لو دبب  رامض  خفي قادحع مين  إذ 

ا اي    ية ديبب  خفيي قيادحع ودييأيت لم  ية هبيذه لين لخيذنا ك مية قيادح؟  ير  ع فهيي إذ  لخيذنا ا مين قويي  لث 

 األدباب اييفية ايقادحة.

فياظ ايكبيارع وييذي  ييم ييتك      ة بيفائهيا ال ييدركها إال ايح 
هاب يواي     يلع إال ج 

ثينع م يف اي   يدِّ ح  ذة ايم 

اظوكما يقويون: نفر  يسير من  ف   ايذين تك موا يف ع   ل األحاديت. ايح 

د ب  ثالث صفا : ال اي    ة م رفة لن ع ب ؒ ونب  ايحافظ ابن ايصالح  ج  ن و   ي ل ا ب  إال م 

 : لن يكون حافظ ا.الوص  األول

 : لن يكون ذا ذكاء  وق اد.الوص  الثاين

 يكون صاحب خرة. : لنالوص  الثال 

ياد ايبيا رع  فال ي ل ا هبذا اي  م إال ايحافظع صاحب دي ة ايحفيظ واالطيالعع صياحب اييذكاء ايوق 

يذي  نجيد  يؤالء ايحفياظ اييذين تك ميوا يف اي    يلع كاإلميام لحميدع واإلميام  عوصاحب اييرة ايواد ة

رعةع وي قوب ايبيار ع ويحيب بن م ينع ولبي حاتم اير تجد ايواحيد ميدهم يحفيظ ع بن شيبةاز ع ولبي ز 

ليف ليف حديتع لو دت مائة ليف حيديتع لو ثيالث مائية اييف حيديتع فهيم مين ل يل ايحفيظع ول يل 

يا ل يل خيرة ع تبيدها وم رفتهيا وكيفيية وقوعهياي ايذكاء؛ ألن  ذه اي    ل خفيةع فتحتاج إيب توق د ذ ن   ولي  

يِّهم وقت ا طويال  يف  ذا اي  مع اكتسبوا
ويهذا مرة  ومما ي حكيب عين  عينير م فتميزوا هبا في  خرة  ييست   م   

ع لني  كيان يف مج ي   فبيين ع ية حيديتع فقياا يي  لحيد ايجايسيين: كييف  ؒ عبدايرحمن بين مهيد  

ل  لنيت ييو كيان ع عرفت  ذا؟ لو من لين ي   ذا؟ فقاا: ايزم ما لنا في  مدذ عشرين ددةع ت  م ميا ع  ميت

  مع م ل خريت ايلوي ةع ي  مت مد  ما ع مت ويم ت دكر ع ي .عددك خرة يف  ذا اي 

 إيب حفظ  وذكاء  وخرة  يف  ذا ايمجاا. :فإذا اي  م يحتاج كما ق دا

  ل من األمور ايج ي ة وايم  
ن ايحيديت ال م دا يف ت ريف ايحديت ايصحي  ل ة؛ ألندا مر  هم  وم رفة اي  

ا يال م  ضابل اع ويكون اإلدداد ال  حتب يكون راوي  عد يمكن لن يكون صحيح  ع وال يكون ايحيديت م    تصال 

 .اوال شاذ  
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ع عيدم ايشيذوذ وعيدم اي   يةلو ثالثة شرو  من  ذه ايشرو  اييمسةع تت  ق باي   ةع و ب االتصااع 

فأنت ال تدرك االتصاا يف حقيقت ع إال إذا نفيت ع  ة االنقلياع عدي ع وال تيدركع وكيذي  ايشيذوذ وعدمي ع 

 و من لخلر اي    ل إال بجما ايلرقع وتبيد   ل  ذه اي   ة موجودة لم رير موجودة.فه

 ن مع ثم قاا:

دِ  - 195 ٍُ بِ،،،،،،الِخَلَِف َوالتََّف،،،،،،رُّ  ُت،،،،،،ْدَر

 

، َيْهَت،،،،،،ِديْ    َم،،،،،،َع َق،،،،،،َرائَِن ُتَض،،،،،،مُّ

 

 

 

َل،،،،ى - 196 َْ ،،،،ِه 
ِْ
 ِجْهَب،،،،ُذَها إل،،،،ى اطَِّلَ

 

 َتْص،،،وْيِب إْرَس،،،اَل لَِم،،،ا َق،،،ْد ُوِص،،،َلَ  

 أْو َوْق،،،،ِ  َم،،،،ا ُيْرَف،،،،ُع، أْو َم،،،،ْتنب َدَخ،،،،ْل  

 

ييييل    ص  ييييم  ح 
ا   ييييم  و  ع لو  و   

ه  ي يييير   يف ر 

ك؟  ر  ك اي  ة لو كيف ت د  ر    ذه األبيا  فيها جواب  يسؤااع و و بم  ت د 

اي   ة  لوال  األمر ايكاشف يهاع ال ب د لن ن ر ع  و جما ايلرقع األصل يف م رفة اي   ة جما ايليرق؛ 

يا ألن حفظي  ييوفر  يذا ايشير ع ألني  يستح ير  يذه  ويذي  اشرتطدا يف ايمتك ِّم يف اي   ل لن يكيون حافظ 

 ايلرق يف ذ د ع و و يجم هاع فيستليا لن يحكم ع يها.

الب،اب »: ؒ رقع ويدا ع ب ذي  قوا ع ي بن ايميديدي  ذا األمر ايكاشف ي    ة و و جما ايل  

يةع «إذا لم ُتجمع طرقه لم يتبين خ ؤه إال ب يد جميا  اييلأ  و اي   يةع فأنيت ال تسيتليا لن تستكشيف اي   

،»وتبين يدا يف لم  ة زيادا  اي قا  ايماضيةع ق ية ل مية جما ايليرق ايليرقع حيديت ع ايلرق َلا يف الصَّ

ع تالحظون لن  ايذ  كشف اي   ةع  و ق يية ايليرق وايدظير فيهياع ف ميا «الصَلا ْلى وقتها»ع و«أول وقتها

م      ت ايلرق وادتويف ايدظر فيها تبين يدا ل  ايوجهين  و ايصواب.ج 

 ولمور تدا ع يهاع قاا:   داك قرائن تدا ع ب اي   ة

دِ  - 195 ٍُ بِ،،،،،،الِخَلَِف َوالتََّف،،،،،،رُّ  ُت،،،،،،ْدَر

 

، َيْهَت،،،،،،ِديْ    َم،،،،،،َع َق،،،،،،َرائَِن ُتَض،،،،،،مُّ

 

 

 

َل،،،،ى - 196 َْ ،،،،ِه 
ِْ
 ِجْهَب،،،،ُذَها إل،،،،ى اطَِّلَ

 

 ................................... 

ك  هبا اي   ة وجود ايميايفةع إذا جم ت ايليرقع ورلييت ايحيديت وق يت ل    ر  لن من ايقرائن ايتي ت د 

ا  دا توجد ع  ة. رع فإذ  ع وايب ض يروي  ع ب وج   آخ   في  ميايفةع فايب ض يروي  ع ب وج  

ع  ع فهيؤالء يروواييال   ؤالء يروون  مردال  ياع و يؤالء يرووني   يؤالء يرووني  موصيوال  وني  موقوف 

اع  ؤالء يروون  بزيادةع و ؤالء يروون  بنير زيادةع  ذا اييال  يدا ع ب وجود ع  ة  .مرفوع 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
385 

ر   (والتفرد) ظ د ية يف وقوعهيا؛  م  م ديا قبيل ق ييل يف األفيرادع لن ايتفيرد ييي  ديبب ا يف اي   يةع وإنميا  يو م 

ظ د ة يوقو ظ د ية يوقيوع اي   ية؛ ألني  ربميا يكيون ويذي  ذكره  داع لن ايتفرد م  ا م  ع اي   ةع كما لن اييال  لي  

  داك خال  وايصواب لن  ذا اييال  يبلل ايجما بيدهم.

َلى ُكلِّ ُحرو َأو ْبَد ذكرَ َأْو ُأْنَث،ى ِم،ْن اْلُمْس،ِلِمينَ َرَ  اهَّللُ َزَكاِا اْلِفْ رِ فَ »كما مر م دا يف حديت  فبيين  ع«َْ

ريير قيادح؛ ألن كيال اييوجهين محفوظيانع فييمكن ايجميا بييدهمع  يادة وعيدمهاع  يذا ايييال لن ذكر ايز

 ايراويتين.

ا لن يدف :اَمظِنَّ  معرف  العلَّ  واألمور التي تهير إليهإًذا من أسباِب أو من  رد بايحديت ايتفردع وخصوص 

ا خفي اع دعا إييب واي قةع ما يج  دا نقبل تفردهع فيكون  ذا إشار من يي  عدده من ايحفظ ة إيب لن  داك لمر 

 تفرد  ذا ايراو  بذي  ايحديت.

، َيْهَتِديْ    َمَع َقَرائَِن ُتَضمُّ

ية د  دع وتوجد ما اييال  تدي  خرى توجد ما ايتفر  ل  وقرائن ل   دييأيت ايكيالم ع يهيا ا ع ب وجيود اي   

 إن شاء اهلل. ذه ايقرائن 

 َيْهَتِدْي ِجْهَبُذَها

 اقد.د   و اي :ايجهبذ

 ع   يب
ي   ا إييب اطِّال ع  ب يذ    ه     ج 

ت د   ي ه 

 

يييال    ص  يييد  و  يييا ق  م 
ييياا  ي  د  يييوي ب  إر   ت ص 

 

 

ل  لن  ذا ايجهبيذ ايداقيدع مين خيالا م رفية ايييال  وايتفيردع وايقيرائن ايتيي توجيد يف ايحيديتع  

 يهتد  إيب وجود ع  ة  في ع و ذه اي  ل ك يرةع مدها:

 اا.لن ي    ل حديت باإلرد 

 لو ي  ل حديت بايوقف.

 حديت بدخوا حديت  يف حديت. لو ي    ل

 لو ي    ل حديت بو م راو  في .

 يف ايدرس ايقادم. -إن شاء اهلل-فهذه لنواع اي   لع وددأخذ يها لم  ة 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجمَ  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  ِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال ر؟  :السُّ   ل من األفراد ايدسبية تفرد ل ل ب د  عن ب د  آخ 

يرع  يو مين ايفيرد  الَجَواب:  و كذي ع فإذا انفرد ل ل ايبصرة بحديت عن دائر ايب دان لو عن ب د  آخ 

 ايدسبي.

َؤال   ل تفرد شيو  عن ل ل ب د؟ :السُّ

ا من  الَجَواب:  األفراد ايدسبية. ذا مر  م دا لن  يكون لي  

َؤال   ل يمكن زيادة بيان ع ب ايشر  اي اين من شرو  زيادة اي قة؟ :السُّ

 ل ي دي ايسائل بشرو  ق بويها؟ إذا كيان ي ديي شيرو  قبيوا ايزييادةع ق ديا ايشير  األوا:  الَجَواب:

اله،را ع ون اييراو  مين ل يل ايحفيظ واإلتقيانقبوا ايزيادةع لن يكون مين ل يل ايحفيظ واإلتقيانع لن يكي

ن زاد ع ي ع ما م دب يستو ؟الثاين بم دب لهنيم  يؤالء اييذين ييم ييذكروا ايزييادةع ييسيوا  : لن يستو  ما م 

ع وذكير زييادة  يف ايحيديتع  يتقن  ا مد ع فيإذا كيان  يو حيافظع فيإذا كيان  يو حيافظ م  لحفظ مد ع لو لك ر عدد 

ألن  ديا  عميا يوجيد يوجيد اديتواء؟ ك ل  دياتقدينع و داك ايذين يم يذكروا ايزيادة يف ايحديت حافظين م  

تقن واحدع و داك حافظان متقدان مت ددانع فال بدمن اشرتا  االدتواء.  حافظ م 

يياع يكد يي ييتقنع ألن لو ميي ال  كييان حافظ    يييي  ميين ايمتقدييين ايكبييارع و ديياك يف ايجهيية األخييرى حييافظ م 

ا زيادت  ال تكون مقبو  يةع بل ترد بسبب  ذا ايتفاو  يف ايحديت.ايحفاظ يتفاوتون يف ايحفظع فهدا لي  

َؤال   ذا ايسائل يسأا عن بيت يسأا عن قوا ايحافظ اي راقي: :السُّ

 َواْقَب،،،،ْل ِزَي،،،،اَداِت الثَِّق،،،،اِت ِم،،،،نُْهمُ  -178

 

   .................................... 

 دة اي قة مقبويةع من اي قا .ألن زيا عمدهم  ل  اي قا ع نقبل زيادا  اي قا  :دا   ق   (مدهم  )يسأا عن 

 .................................... 

 

 َوَم،،،،،ْن ِس،،،،،َواُهْم َفَعَلْي،،،،،ِه الُمْعَظ،،،،،مُ  

يدوقع   ل  إذا كان ايراو  عدده حفظع يكد  يي  يف ايحفظ واإلتقان يف ايدرجية اي ايييةع يف مرتبية ايص 

  ل ت قبل زيادت ؟
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ا من ل ل اي  مع يقبل  :يقولون  ذه ايزيادةع يكن  ذه األك رية وايق ةع ي يل ايصيحي  فيهيا لن ل  ك ير 

ثين ع يب ايميده  اييذ  ميرع و يو لن  يذه ايزييادة ت قبيل بحسيب ميا يتيوافر مين ايقيرائن  لك ر ايدقاد ايمحيدِّ

 وايدالئلع ع ب كوهنا محفوظة.

د إذا يم تتوافر ت   ايدالئل وايقرائنع ومن ت   ايدالئل وايقرائن ايشرطان ا ي ذان ذكرنا ما قبيل وت ر 

 ق يل.

دأا لحد اإلخوة يف ايدرس ايماضي قاا: من ايمشهور يف ايزيادا  عدد ل ل اي  مع لهنم يقوييون: ال 

ا يف ذي  إيب ايقرائن.  يف قبوا ايزيادة لو ردِّ اع وإنما ي رج 
 نحكم بحكم  م لرد 

َؤال ا :السُّ يايفي  ألن  يذين ايشيرطين مين  ي  إهنيا ت قبيل بشيرطينع وق يت يي ع ال :ييايف قويديا يذا ي   إذ 

ان كم اا  ي قرائن ايتي ت قبل ايزِّ فهي داخل  ذان ايش  ع ايقرائن ايتي ت قبل ايزيادة لو ت رد بسببها ييادة رطان ي  د 

فتق،ول  ي دظر فيها بحسب ما يتوافر من ايقرائنع يسأي  دائل: م ل ماذا؟ يادة  ايزِّ  :ألن  إذا ق ت عمن لج ها

ن زاد ع ي ويها حافظ م  م ل لن ير :له  .تقنع ويستو  ما م 

ا يف ايحكيم ع يب ايزييادا  اع ألن  يذه مسيأية دقيقيةع وي حتياج إييهيا ك يير  ع لميا عسب لن يكون واضيح 

اع  ا ايزيادا  ايفقهية ايتي يها م ان  مؤثرةع تمر يف األحاديت ك يير  ا يف األحاديت خصوص  ايزيادا  تمر ك ير 

 ايب ايحديت ييتبين  ل  ذه ايزيادة محفوظة لو ييست بمحفوظة.يحتاج إييها ايمتفق ع وطف

َؤال  ما ايفرق بين زيادة اي قةع وايمزيد يف متصل األدانيد؟ :السُّ

 يف اإلديدادع فت بيت  يذه لهنما ضدانع زيادة اي قة إذا كانت محفوظةع يف مي ال   :ايفرق بيدهما الَجَواب:

 ذه ايزيادة ريير محفوظيةع فيإذا كانيت  :يحذ  ايزيادةع ق دا  ل؟ايمزيد يف متصل األدانيد ماذا يفع ايزيادة

 ايزيادة محفوظة فهو ضد ايمزيد يف متصل األدانيد.

فدا ا يف ايدرس ايماضيعلن ايزِّ  :خرىأُ  وناحي ب  تت  يق بايزييادة يف ليفياظ  يادة ايتي نبحت فيهاع كما عر 

ع ايصيواب لني   ادة يف اإلديدادع إنما  و يف ايزيلما ايمزيد يف متصل األدانيدع ايمتون لن ي يزاد يف اإلديداد راو 

 .-بإذن اهلل ت ايب-يف درس  قادم  -إن شاء اهلل-ي روى اإلدداد دون ذكرهع وايمزيد ديأتيدا 

ا  لو ايمزييد يف متصيل  عييادا ق بايمتونع ولميا ايزِّ زيادا  اي قا  يف اينايبع تت     -ل  باختصار-فإذ 

يادا  ايتي يف ايمتونع ب  ها محفيوظع وب  يها ريير محفيوظع وايزييادة نيدع وايزِّ األدانيدع تت  ق باألدا

ا.  ايتي يف اإلددادع يف ايمزيد يف متصل األدانيدع ايراج  لن  ذه ايزيادة رير محفوظةع قوال  واحد 
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ع ويمكيين لال تكييون «س،،لمينم،،ن المَ »لمييا زيييادا  األيفيياظع فيييمكن لن تكييون محفوظييةع م ييل زيييادة 

 .«يف أول وقتها»م ل زيادة  محفوظةع

َؤال  ل ايحيديت اي ي يفع يسيير اي ي فع يمكين لن يرتقيي بوجيود ايشيوا د مين األحادييت  :السُّ

 ايموقوفة؟

ا بيد اع يف تصر  ذي ع يحتاج إيب مزيد ايبحتع يكن يوحظ لني  تتيأثر ب يض لحكيام  يي   ذا واضح 

يف تصير  اإلميام ايرتميذ ع  ؒ رجب  األئمةع بوجود ايشا د ايموقو ع ل  الحظ ذي  ايحافظ ابن

حسين ايرتميذ  ذيي  في  ع وجد ي حديت شا د إال شا د  موقيو وتحسيد  يب ض األحاديتع لن  ربما ال ي

َع، ً  َل يك،ونن أح،دكم» :م يع يف ايحسان اينرائب عدد اإلميام ايرتميذ ع حيديت ايحديتع ومر   ع فهيذا «إمَّ

يد  ايرتميذ  ◙ايحديت يي  ي  شا د إال من كالم ابين مسي ود  فحم يت  يذا ايتحسيينع ع وقيد حس 

د  يوجود ايشا د ي .  ع ب لن  حس 

َؤال ب   ت زيادهتمع  م رجاا ايصحيحين فقط؟ :السُّ   ل اي قا  ايذين ق 

ج يهم يف  الَجَواب: ر  ع فاي رة بيأن يوجيد فييهم اي قيةع نيْ َح يْ حِ الصَّ الع يي  كذي ع يوجد ثقا  يم يي 

 وايحفظ واإلتقان.

 نأخذ دؤايين فقط من لجل ايوقت. :َؤالالسُّ 

َؤال إن يكيل حيديت »ايزيادة من اي قة ت قبل بشرطينع فكيف نوثق ما قوا ابين حجير: لن  مذكرت :السُّ

 ؟«نظر  خاص

ايدظر ايياص  ذا مير قبيل ق ييلع ق ديا ايقيرائنع وايدظير اييياص  يو ايدظير يف وجيود  يذه  الَجَواب:

 ايشرطين. ايقرائن ومن ايقرائنع توافر  ذين

،،َؤال قييد يل قييون تفييرد ايشيييو بايحييديتع ومييراد م بييذي  بأصييل »يقييوا: قيياا ابيين حجيير:  :السُّ

 ؟«ايحديتع ما م دب قوي  تفرده بايسياق

يع ل  تفرده ب فيظ ايحيديت وبمتدي ع هبيذه األيفياظع ل  ذ  «تفرده بالسياث» الَجَواب: ياق م دياهع كير ايسِّ

ا إذا كان في  قصةع فيقاا: انفرد ب  هبذا ايسيياقع ذكره بمتن ايحديت هبذا اي فظع  ذا م د ب ايسياق خصوص 

 ايقصة لو هبذه األيفاظ ايتامة ايتي ذكر ا. ل  هبذه
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 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 .يرحيمبسم اهلل ايرحمن ا

ن يهيده اهلل  إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شرور لنفسدا وديئا  لعمايداع م 

ا  ن ي  ل فال  اد  ي ع ولشهد لن ال إي  إال اهلل وحده ال شري  ي ع ولشهد لن نبيدا محميد  فال م ل  ي ع وم 

ع لما ب د:عبده وردوي ع ص ب اهلل ع ي  وع ب آي  وصحب ع ود م تس يم    ا ك ير 

ع مين قويي :  نكمل حيت وقفدا يف ايدرس ايماضي ٍُ بِ،الِخَلَِف ايكالم ع ب ايحديت ايم ل  ع مين ُت،ْدَر

 ايبيت اييام  وايتس ينع يو قرل  من ايبداية ال بأس.

بسم اهلل ايرحمن ايرحيمع ايحميد هلل رب اي يايمينع وصي ب اهلل ودي م ع يب نبيديا محميدع وع يب آيي  

  ينع اي هم ارفر يدا ويشييدا وايسام ين.وصحب  لجم

 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 زيادا الثقات

 َوَس،،،،،،مِّ َم،،،،،،ا بِِعّل،،،،،،َ  َمْه،،،،،،ُمْوُل  - 193

 

،،،،،،،،َلً، َوَلَ َتُق،،،،،،،،ْل: َمْعُل،،،،،،،،ْوُل    ُمَعلَّ

،،ْن اْس،،َباَب َط،،َرْت  - 194  َْ َب،،اَراب 
ِْ  َوْه،،َي 

 

،،،،،َرْت    فِْيَه،،،،،ا ُغُم،،،،،ْو ب َوَخَف،،،،،اءب أثَّ

ٍُ بِ،،،،،،،الِخَلَ  - 195  دِ ُت،،،،،،،ْدَر  ِف َوالتََّف،،،،،،،رُّ

 

، َيْهَت،،،،،،ِديْ    َم،،،،،،َع َق،،،،،،َرائَِن ُتَض،،،،،،مُّ

 

 

 

َل،،،،،ى - 196 َْ ،،،،،ِه 
ِْ
 ِجْهَب،،،،،ُذَها إل،،،،،ى اطَِّلَ

 

 َتْص،،،وْيِب إْرَس،،،اَل لَِم،،،ا َق،،،ْد ُوِص،،،َلَ  

 أْو َوْق،،ِ  َم،،ا ُيْرَف،،ُع، أْو َم،،ْتنب َدَخ،،ْل  - 197 

 

 يف َغْي،،،،رِِه، أْو َوْه،،،،ِم َواِه،،،،َم َحَص،،،،ْل  

 ْو َوَق،،ْ  فأْحَجَم،،اَظ،،نَّ َفأْمَض،،ى، أ - 198 

 

 َم،،،،،،ْع َكْونِ،،،،،،ِه َظ،،،،،،اِهَرُه أْن َس،،،،،،ِلَما 

،،،،نَدِ  َوْه،،،،يَ  - 199   َتِج،،،،يُء َغالِب،،،،م يف السَّ

 

 َتْق،،،،،َدُح يف الم،،،،،ْتِن بَِقْ ،،،،،ِع ُمْس،،،،،نَدِ  

 أْو َوْق،،،ِ  َمْرُف،،،ْوَ ، َوَق،،،ْد َلَ َيْق،،،َدُح  - 200 

 

ُحوا   )َكالَبيَِّع،،،،،،اِن بالِخَي،،،،،،ار( َص،،،،،،رَّ

َبي،،َد( : أْب،،َدَلبِ،،َوْهِم )َيْعَل،، - 201  ُْ  ى ْب،،ِن 

 

( ِح،،،ْيَن َنَق،،،َل 
ِ
ْب،،،ِد اهَّلل َْ ْم،،،رًا( ب،،،، ) َْ ( 

،،،،ُ  الم،،،،ْتِن َكنَْف،،،،ي الَبْس،،،،َمَلهْ  - 202  لَّ ِْ  َو

 

 إْذ َظ،،،،،،،،،نَّ َراَو َنْفَيه،،،،،،،،،ا َفنََقَل،،،،،،،،،هْ  

 َوَص،،،،،،لَّ أنَّ َأَنس،،،،،،م َيُق،،،،،،ْوُل: )َل - 203 

 

ي،،،،ِه( ِح،،،،ْيَن ُس،،،،ئَِلَ  
 أْحَف،،،،ُ  َش،،،،ْيئم فِ

 التَّْعِلْي،،،،،،،ُل بِاإلْرَس،،،،،،،الِ َوَكُث،،،،،،،َر  - 204 

 

َل،،،،،ى اتَِّص،،،،،الِ  لِلَوْص،،،،،لِ   َْ  إْن َيْق،،،،،َو 

،،،،،،ْوَن بُِك،،،،،،لِّ َق،،،،،،ْدِح  - 205   َوَق،،،،،،ْد ُيِعلُّ

 

 فِْس،،،،،َ ، َوَغْفَل،،،،،َ ، َوَن،،،،،ْوِ  َج،،،،،ْرِح  

 206 -  ِ ،،،  َوِم،،،نُْهُم َم،،،ْن ُيْ ِل،،،ُ  اْس،،،َم الِعلَّ

 

 ق،،،،،،،ادَح َكَوْص،،،،،،،ِل ثَِق،،،،،،، ِ  لَِغْي،،،،،،،رِ  

 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
391 

 َص،،،ِحْيلب َكال،،،ّذيْ  َيُق،،،ْوُل: َمْعُل،،،ْولب  - 207

 

 َيُق،،،ْوُل: َص،،،لَّ َم،،،ْع ُش،،،ُذْوَذ اْحَت،،،ِذيْ  

 َيُق،،،ْوُل: َمْعُل،،،ْولب َص،،،ِحْيلب َكال،،،ّذيْ  - 207 

 

 َيُق،،،ْوُل: َص،،،لَّ َم،،،ْع ُش،،،ُذْوَذ اْحَت،،،ِذيْ  

،،،هْ  - 208  لَّ ِْ  ) ى )التِّْرِم،،،ِذيُّ  َوالنَّْس،،،َ  َس،،،مَّ

 

َم،،،،َل َف،،،،اْجنَْل َل،،،،هْ   َْ  َف،،،،فْن ُي،،،،رِْد يف 

 فقه عهلل:قهل ع شهرح و 

يا ايم  يوا وايم  يلع  ع ويقياا لي   م م دا يف ايدرس ايماضي ايكالم ع ب ت ر  ايحيديت ايم يل  تقد 

 وتك مدا ع ب ايداحية اي نوية يف  ذا ايمصل  ع وكذي  ع ب ايم دب االصلالحي.

 :إيب ذكر لمور مهمة ؒ انتقل ب د ذي  ايحافظ اي راقي 

 بي ن لن اي  ة ت  ر  بأمور مدها:كيف ت درك اي  ةع وكيف ت  ر ع ف مدها:

 وجود االختال .

 ومدها ايتفرد.

 .وقرائن تد م إيب ذي 

ا رق ايحديت؛ ألني  ال ت ير  ميا وقيا ة جما ط  لن من األمور ايتي تدكشف هبا اي     :ودبق م دا لي  

يظهير يي  لن ؛ ألن  ربما تدظير يف إديداد حيديت يف كتياب مياع ف   رق  يف ايحديت من اختال  إال ب د جما ط  

 ع وال يظهر ي  شذوذ في .ة  صل وروات  عدوا ضابلونع وال تظهر ي  ع   ت   ذا اإلدداد م  

يت فية يتبيين يي  لن اييرواة ييم يتفقيوا ع يب روايتي  ايم   ه  ت من مصيادر  ي  رق ايحد  ط     إذا جم ت  يكد  

 ة.هم اخت فوا في ع فهذا من األمور ايتي تدكشف هبا اي    واحدع ولن   ع ب وج   

ا جما ايل   ظر يف اتفاق ايرواة واختالفهمع ثم إذا وقا اخيتال  ييرج  بيين لويئي  اييرواة رقع ثم ايد  إذ 

 بحسب ايحفظ واإلتقان وايك رةع ونحو ذي  من ايمرجحا  ايتي ي تمد ا ل ل اي  م.

ا كمييا ق دييا لن يجمييا ايلييرقع ثييم إذا جمييا ايلييرق يدظيير  ييل اييير واة فييأوا مييا يصييدا طايييب اي  ييم إذ 

 اخت فواع لم اتفقوا.

 فإذ اخت فوا يدظر يف مراتبهم من حيت اي قة واي  فع ويرج  فيما بيدهم.

كذي  ايتفرد من األمور ايتي ربما تدا ع ب وجود اي  ةع يكن ايتفرد بحد ذاتي  ييي  ع يةع وإنميا  يو 

 ة؛ ألن اينرائب تك ر فيها اي  لع وتك ر فيها ايمداكير.مظدة وجود اي    

 ة يف  ذا ايحديت.اقد ع ب وجود ت   اي    ايد   ن لو يف اإلدداد تدا  ت  توجد يف ايم   وقرائن
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 َيْهَتِدْي ِجْهَبُذَها قاا: 

اقيد هبذ ايذ  يدقد ايذ ب وايف يةع ايد  : ايجهبذ  و ايداقدع و ذا اي فظ يف اي نة مأخوذ من ايج  جبذها

 .ه  يز ايمنشو  من رير  ان ايذ ب وايف ة وايجوا ر؛ ييمد  وايجهبذ اي ذان يدق  

رل فيهياع فتحتياج  -كما ت رفون-ألن   خلع واييد  لن  ذه ايم ادن اي ميدة يك ير اينيش فيهياع يك ير اييد 

 ايذ  يميز ايمنشو  فيها من ايصحي ع لو يميز ايصحي  من ايمنشو  مدها.صير ايداقد ايب إيب اي ار 

بيين  يذا ايصيحي  مين من ضي يف ع  يو ي   اقد ايذ  يشتنل ب  م ايحديت وم رفة صحيح فكذي  ايد  

 وخيرة   ألني  يحتياج ر يب بصير   عميون يف  يذا ايفينتك ِّ ايم   ويذي  قيل   عه  بين ايم  وا من رير  فع وي  ي     اي   

 وادا. وذكاءع وحفظ  

ويهذا ما نجد من ايحفاظ ايذ  تك موا يف تميز ايصحي  من ايسقيمع وتمييز ايم  يوا مين رييرهع إال  

قادع كم ل عبدايرحمن بن مهد ع ويحيب بين دي يد ايقحليانع وايلبقية ايتيي ت ييهمع كاإلميام ق يل من ايد  

 .م ينلحمد ويحيب بن 

رعيية ايييراز  حيياتم اييير   يبييلاإلمييام ايبيييار ع واإلمييام مسيي مع ووايلبقيية ايتييي ت يييهم ك از ع ولبييي ز 

 ونحو م من ايحفاظ ايذين  م لفذاذ يف  ذا ايفن ولفراد ق ي ون.

َل،ىَيْهَتدِ  َْ ،ِه 
ِْ
 ْي ِجْهَب،ُذَها إل،ى اطَِّلَ

 

 َتْص،،،وْيِب إْرَس،،،اَل لَِم،،،ا َق،،،ْد ُوِص،،،َلَ  

 

 

يف درس م ب يف ت ر  ايوصل واإلردااع لن ما يقا من ايت يار  يف وصيل  -كما مر م دا-اي  ل 

 حديت وإرداي ع  ذا نوع من لنواع اي  ة.

ييروى ايحييديت ع ييب وجهييينع وجيي  موقييو ع ووجيي  مرفييوع ع و ييذا دييبق م دييا لم  تيي  وكييذي  لن ي 

ل يديا ألنيواع اي  يلع  ديا لن يم ِّي ؒ فيريد ايحافظ اي راقيي ع وس ايماضيةع فهذه من لنواع اي  لبايدر

 إن شاء اهلل ت ايب.م  ةع وديأيت يها لم  ة تلبيقية فم  ل بأرب ة ل

يي ل ع ييب تييرجي  اإلرديياا ع ييب ايوصييلع واي كيي  تييرجي  ايوصيي ة  فم  ييل ميين لنييواع اي  ييل ع ييب ع  

 .«اح إَل بوليكَ َل نِ »اإلردااع فيكون ايصواب لن ايحديت موصوا مرفوعع كما مر م دا يف حديت: 

 ة بايرواية ايمحفوظة.    رد ة م  صب  ايرواية ايم   داك لن ايراج  لن  مرفوع موصواع فت   :ق دا
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ا وموقوف اع وايراج  وقف  وكذي  من لنواع اي  لع لن ي روى ايحديت موقو  مر م ديا لن وايع مرفوع 

وي يروى  عع فيروى  ذا ايحيديت عين ايصيحابي◙ ا  ي صحابي يت ايذ  ي  دايمقصود ب   و ايح

ا إيب ايدبي  اع بم ديب لن ي يروى بإديداد ♀كذي  مرفوع  ع بشر  ان يكون ميرج ايحديت واحد 

 واحدع كال ايحدي ين ي رويان بإدداد واحد.

ا يف درس م ب م اا ذي ع مر   رنا ب ؟▲م دا م اا حديت حفصة  ومر م دا لي   ن يذكِّ  ع م 

ويي  ليفياظ ميت فية  .«َل صياا لمن لم ُيجمع الصوا من الليل»مر  م دا حديت يت ار  وقف ورفياع 

ا  ؛ ألن لر ب ▲ ذا ايحديت ايصحي  لن  موقو  ع ب حفصة ع «لمن لم ينِو الصياا من الليل»لي  

ياظ ايرواة  ف  يا ال ايح  ياع إميا موقيو  ع يب حفصيةع لو موقيو  عين ابين عمير اي يابلين رووه موقوف  مرفوع 

 لجم ين. ╚

 أْو َمْتنب َدَخْل ... يف َغْيرِهِ 

ايتي تقا لن يدخل حديت يف حديتع يدخل ميتن حيديت يف ميتن حيديتع  يذا مين  :من أنوا  العلل

 لنواع اي  ل ايتي تقا يف متن ايحديت.

ا عدد ايمتأخرين  ْم،رِو إَِذا َبِقَي،ْت فِ،ي »ع و و حديت: ومر  بي م اا دبب إشكاال  كبير  َْ َكْيَ  بِك َيا ْب،َن 

ُهوُدُهمْ  ُْ  يذا ايحيديت دخيل فيي   .«، َواْخَتَلُفوا َحتَّ،ى َص،اُروا َهَك،َذا َوَش،بََّك َب،ْيَن َأَص،ابِِعهِ ُحَثاَل  َقْد َمَرَجْت 

اع آخر عدد لحد ل ل اي  يمع فدسيب إييب صيحي  اإلميام ايبييار  لن يف ايصيحي  حيد حديت   ي  ا موضيوع 

َمَر إَذا َبِقَيْت فِ »فدخل  ذا ايحديت ع ب ايحافظ ايدي ميع فظد   و نفس  حديت:  ُْ ي قوَا َكْي  بيك َيا ْبَن 

 .«متهيخبئون ِرْزث سن

اع فأو م ايحيافظ ايسييوطي ورييره لن  فأدخل ايحديت األوا يف ايحديت اي اين فج  هم حدي  ا واحد 

اع ا.  ذين ايحدي ين حدي  ا واحد   فسبب ذي  ايزعم بأن يف صحي  اإلمام ايبيار  حدي  ا موضوع 

تقاربيةع فاشيتب   و دخوا حديت يف حديتع تشاب  متديين؛ ألن بدايية ايحيديت م   :وسبب هذه القضي 

َم،َر إَذا َبِقَي،ْت فِ،»وتب   ايسيوطيع فدسبوا حيديت:  ع ذان ايمتدان ع ب ايدي مي ُْ ي ق،وَا َكْي،  بي،ك َي،ا ْب،َن 

نسبوا  ذا ايحديت إيب صحي  اإلمام ايبييار ؛ ألن اييدي مي دياق ع «ويضع  اليقينته ِرْزث سنيخبئون 

فظين ايسييوطي ع «كي  بك يا بن ْمرو إذا بقيت يف حثال  من الناس» ذا ايحديتع ثم لدرج م   حديت: 

اع بيدميا  ميا حيدي ان ميت فيانع لحيد ما  وريره ممن ذكير  يذه ايق يية لن  يذين ايحيدي ين حيدي  ا واحيد 
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ج يف ايصييحي ع و يو حييديت:  ْم،،رِو إَِذا َبِقَي،،ْت فِ،ي »صيحي ع ومييير  َْ ُحَثاَل،،  َق،،ْد َمَرَج،،ْت َكْي،،َ  بِ،،ك َي،ا ْب،،َن 

ُهوُدُهمْ  لخرج اإلمام ايبيار  طرف  يف بياب تشيبي  األصيابا يف ايمسيجدع وييم ييذكر  يذا  .«، َواْخَتَلُفواُْ

  مشيهور يي  لديانيد ك ييرة مدهيا ايصيحي ع ومدهيا ايحديت إال يف رواية من رواييا ع و يو حيديت صيحي

 ايحسنع ومدها اي  يف.

 كي،َ  »ومن لدانيده اي  يفة اإلدداد ايذ  ذكره اإلمام ايبييار ع فاشيتب   يذا ايميتن بميتن حيديت: 

فظين اييدي مي لن  يذا ايميتن  يو ع «ويض،ع  اليق،ين ،قوَا يخبئون رزث س،نتهم بك يا بن ْمر إذا بقيت يف

ن جاء من ب د م..... بيار ع فدسب  إيي ع وتب   ع ي  ايسيوطي وريره كابن ايذ  لخرج  اي  وايفت دي وم 

ا دخييوا حييديت يف حييديت ميين اي  ييل ايتييي قييد ت   ف هييذا يدبنييي يلايييب  عسييبب إشييكاال  كبيييرةفييإذ 

ج باألقارن فيما بيدهاع يي ير  وي  ايحديتع ايمشتنل بايتيري  لن يتفلن إيب ايمتونع وي   يرِّ ديانيد مييز ميا خ 

يايصحيحة ايسايمة من اي   ي ج بأديانيد صيحيحة ييسيت كيذي ع وميا  يي األيفياظ ايمحفوظيةع رِّ ةع وميا خ 

 ايم روفة من األيفاظ رير ايمحفوظة وايم روفة.

 َظنَّ َفأْمَض،ى، أْو َوَق،ْ  فأْحَجَم،ا - 198

 

 َم،،،،،،ْع َكْونِ،،،،،،ِه َظ،،،،،،اِهَرُه أْن َس،،،،،،ِلَما 

ايراو  يف رواية ايحديت بحسب األنواع ايماضييةع فيصيل ي يلئ لن و م ايوا مع  اي    ة:من لدباب  

ايمردلع لو يقف ايمرفوعع لو ي دخل حديت يف حديتع لو يزيد يف اإلدداد ما يي  مد ع لو يحيذ  ميا  يو 

 مد ع  ذه من لدباب ايو م.

 َمْع َكْونِِه َظاِهَرُه أْن َسِلَما

ا من اي     ةع كما ق ت قبل ق ييلع تدظير يف اإلديداد فيإذا بي  ل  لن ايحديت ايم ل يكون يف ظا ره دايم 

روات  ثقا  وإدداده متصلع وايظا ر لن  ذا إدداد دايم من اي  يةع يكين حيدميا تجميا ايليرقع وتدظير يف 

ا من   اي   ة.االختال  يتبين ي  لن  ذا ايحديت رير دايم 

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

،،، َوْه،،،يَ  - 199  نَدِ َتِج،،،يُء َغالِب،،،م يف السَّ

 

 َتْق،،،،،َدُح يف الم،،،،،ْتِن بَِقْ ،،،،،ِع ُمْس،،،،،نَدِ  

 أْو َوْق،،ِ  َمْرُف،،ْوَ ، َوَق،،ْد َلَ َيْق،،َدُح  - 200 

 

 ................................... 

 ل  لن اي  ة تقا يف ايسدد وتقا يف ايمتن. 
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 وإذا وق ت يف ايسدد فقد تقدح يف ايمتنع وقد ال تقدح في .

تن فكما تقدم ت ار  ايوصل واإلردااع فإذا كان اييراج  اإلردياا لقيدحت لما لم  ت  قدحها يف ايم

ليف ايمتن؛ ألن  ذا ايمتن يصب  ايصحي  لن  مردلع وايحديت  د  ر   تقدم م دا لن  من لنواع اي  يف. ايم 

وكذي  ت ار  ايوقف وايرفا إذا كان ايصحي  ايوقفع فإن  ذا ايت ار  ايواقا يف ايسدد يقيدح يف 

اع ويكون ايصواب لن  موقو .ايمتن؛ أل  ن ايمتن حين ذي  ال يكون مرفوع 

اع و ذا يددرج يف اإلرداا اييذ   وكذي  إذا وقا م ال  قلا يف اإلددادع ت ار  انقلاع ما وصل لي  

 م ب.

َوَق،،،،،،،،،،ْد َلَ  ...........................

 َيْق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َدُح 

 

ُحوا   )َكالَبيَِّع،،،،،،اِن بالِخَي،،،،،،ار( َص،،،،،،رَّ

َبي،،َد( : أْب،،َدَلبِ،،َوْهِم  - 201  ُْ  )َيْعَل،،ى ْب،،ِن 

 

( ِح،،،ْيَن َنَق،،،َل 
ِ
ْب،،،ِد اهَّلل َْ ْم،،،رًا( ب،،،، ) َْ ( 

ايحديت ايذ  تقا ع ة يف إددادهع يكن ايصيواب لن ايميتن  :يذكر ايدوع اي اين من لنواع اي  ة لال و و 

ع وضرب يذي  بم ااع و و رواية ي  ب بن عبيد يحديت:   .«البيعان بالخيار»رير م ل 

ع ايميرو  «البيع،ان بالخي،ار»ع يقوا: كحديت: ؒ ايم اا كما ذكره ايحافظ ايسياو   نأخذ  ذا

 بن ديدار ايمدينع عن مواله ابن عمر. اهللبجهة عبد 

بين  اهللفقد صرح ايدقاد يف و يم راويي  يحييب بين عبييد ايلدافسييع إذ لبيدا عميروا وابين ديديار ب بيد  

 ديدارع ايذ   و ايصواب يف ايسدد.

بن ديدارع وايصواب لني  اهلل يروي  كما ق دا ي  ب بن عبيدع وي  ب بن عبيد يروي  عن عبد  ذا ايحديت 

ألن ايناييب يف روايية  عفسي   ايجيادةع اهلل بن ديدار ب ميرو بين ديديار اشتب  ع ي  عبدي دي بن ديدارع  وعمر

نه،ى ْ،ن بي،ع »ا إن حيديت: م دا يف األحاديت األفرادع ق د اهلل بن ديدارع كما مر ابن عمر لن يرو  عد  عبد

يروي  عبد اهلل بن ديدار عن عبداهلل بن عمرع وانفيرد وايك يير لن ييرو  عبيد اهلل بين ديديار  «الوَلء وْن هبته

 عن عبد اهلل بن عمر.

 ع من ايصحي  لن  رواه؟«اريَ البيعان بالخِ »يكن حديت: 

بين ديديارع وايصيواب لني   عبيد اهلل  داع فرواه عنا  ة  ايجادبيد د رواه عمرو بن ديدارع في  ب بن ع  

ا.  عمرو 
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ين  »: ؒ قاا ايسياو      ع 
ي  ذ  ب ذ  ش  ر     و  اب  اي  يو  يح  يائ ر  ل ص  ياي واد  يم ق  ع ب يل ت وب يا  :ع ف ك   ه 

 
ب يد  اهلل ع 

ر     ب د  اهللاي  و  ن  ع  ون  ع  ير 
ة  ك    اع  م  اه ج  و  ر  انج  ي   «ع ف  يو  ايص  و ع و  ير  م  ين  ع  ي   ع   ع  :بج     

 
ب يد  اهلل ا ب    ير  م  ا ع  ل ب يد 

م   ن  ع   ج        ع 
 
ب د  اهلل اب ع  و  ايص  و و  ع وايصيواب فيي  عبيد اهلليم يس   ايجادةع رواه عن عمرو ال عن عبد ع ر 

 اهلل.

خاصيةع فب نيت عيدة رواتي  نحيو اييمسيينع اهلل وقد افرد ايحافظ لبو ن يم طرق  من جهة عبيد »قاا: 

 .«ب  عبد اهللع فقد رواه ماي  وريره من حديت نافاوكذا يم يدفرد 

وسبب اَلش،تباه ْل،ى َيعل،ى اتفاقهم،ا يف اس،م األب، ويف غي،ر واح،د م،ن اله،يو  وتقاربهم،ا يف »قاا: 

 .«الوفاا

ا ايصحي  يا إخوان لن  عن عبد   .«نهى ْن بيع الوَلء وْن هبته»بن ديدارع ويف ايحديت:  اهللإذ 

فهذا خلأع ورواه عدد كبيير مين اييرواة ع يب  يذا ايوجي ع في  يب بين  «دينار ْن ْمرو بن)ولما قوي : 

بييد ثقيةع وعين ديفيان اي يور ع عين عميرو بين ديديارع فيكيون عبيد يو نظر  يف إدداده ابتداءع ي  يب بين ع  

 اإلدداد ك   ثقا .

جد لن ي  يكن يما ن ظر يف ايل   ا مين ايير    ب بن ع  رق و  ا كبيير  عين ديفيان اي يور   واةبيد قيد خيايف عيدد 

 .¶ال عن عمرو عن ابن عمر  اهللعبد من رووه من طريق دفيان 

 ثم قاا:

،،،ُ  الم،،،ْتِن َكنَْف،،،ي الَبْس،،،َمَلهْ  - 202 لَّ ِْ  َو

 

 إْذ َظ،،،،،،،،،نَّ َراَو َنْفَيه،،،،،،،،،ا َفنََقَل،،،،،،،،،هْ  

 ي  يية هبييذا ايحييديتع لو ج ييل  ييذا ايحييديت م يياال   ؒ فهييذا ايحييديت ضييرب ايحييافظ اي راقييي  

،ِه َربِّ اْلَع،اَلِمينَ َك،اُنوا َيْس،َتْفتُِحوَن اْلِق،َراَءَا بِاْلَحْم،»ت: ايمتنع و يو حيدي  ي،ذكرون ََل وك،انوا ، ُد لِلَّ
ِ
بِْس،ِم اهَّلل

ْحَمِن الرَّ  ِل اْلِقَراَءاِ الرَّ ي َأوَّ
 .«، َوََل فِي آِخرَِهاِحيِم فِ

اع وديأنقل  و ذا ايحديت في  كالم   يا كبيير  بين ايكيم كيالم ايحيافظ ك يرع واخت ف اي  مياء فيي  اختالف 

 ايصالح ايذ  قرر ما في  من اعرتا .

 ◙ما انفيرد مسي م إلخراجي  يف حيديت لني   :يف ايمتناي   ة : وم اا ؒ يقوا ابن ايصالح 

ح بدفييي قييراءة بسييم اهلل ايييرحمن ايييرحيمع ف  ييل قييوم   رواييية اي فييظ ايمييذكور ي مييا رلوا  ميين اي فييظ ايمصييرِّ
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ا يسييتفتحون ايقييراءة بايحمييد هلل رب اي ييايمين ميين رييير ت يير  يييذكر فكييانو عاألك ييرون إنمييا قييايوا فييي 

 .«ايبسم ة

ا ابن ايصالح  بس،م اهَّلل ال،رحمن َكاُنوا َيْسَتْفتُِحوَن اْلِقَراَءَا »يقواع إن  ذا ايحديت؛ حديت:  ؒ إذ 

ْحَمِن الرَّ يذكرون ََل وكانوا  »قوي  يف ايحديت:  «الرحيم  الرَّ
ِ
ِل اْلِقَراَءاِ ِحيِم فِي أَ بِْسِم اهَّلل . «، َوََل فِ،ي آِخرَِه،اوَّ

.  لما بداية ايحديت ما فيها إشكااع  و محفوظ.ع آخر ايحديت  ذا اي فظ م ل 

لن األك ر يم يذكر  ذا اي فظع نفي ايبسم ة يم يذكروهع وإنميا اقتصيروا ع يب قيوا  :قاا دبب ايت  يل

ن الق،راءا بالحم،د هَّلل وأبي بك،ر وْم،ر، فك،انوا يفتتح،و ♀خل  النبي  صليُت »: ◙لن  

 ما ذكروا بقية ايحديت. .«رب العالمين

ن رواه بياي فظ ايميذكورع  قاا: و و ايذ  اتفق ايبيار  ومس م ع ب إخراج  يف ايصحي ع فرلوا لن م 

 رواه بايم دب ايذ  وقا ي .

، »: ◙ل  لن ايراو  فهم من قوا لن   ع فهيم «ِه َربِّ اْلَع،اَمْينَكاُنوا َيْفَتتُِحوَن اْلِق،َراَءَا بِاْلَحْم،ُد لِلَّ

ا ؤمد  لن  ال يقر فهمي   يم يقل  ذا ايكالمع وإنميا  يذا فهيم   ◙ون بسم اهلل ايرحمن ايرحيمع يكن لنس 

 ايراو .

يع لهنم كانوا ال يبسم ونع فرواه ع ب ميا ف  «كانوا يستفتحون بالحمد»قاا: ففهم من قوي :  ولخليأ؛  م  ه 

يألن م داهع ل  م دب  ذا ايحديت لن  ور  يي ايفاتحيةع وييي  فيي  ايسورة ايتي كانوا يفتتحيون هبيا مين ايس 

 ت ر  يذكر ايتسمية.

ئل عن االفتتاح بايتسميةع فذكر لن  ال يحفيظ ظوان»قاا:  م إيب ذي  لمور مدها: لن  ثبت عن لن  لن  د 

 .♀في  شيئ ا عن ردوا اهلل 

دة يف آخيره خليأع ولن ديبب لن  يذه ايزييا ؒ يميل ابن ايصالح  -كما تالحظون- ذا ايحديت 

او   اييلأ رواية ايحديت بايم دبع وان  ي تع ع يب ميا فهيم مين  ذكر  ذه ايزيادة بدياء  اير 
يد  بيدميا لصيل ايح 

ون مين ايسيور مميا تيسير لوا ؤايحديت يي   ذا ايمقصود مد ع وإنما ايمقصود مد  لهنم كانوا لوا ما يقر

او   بيدما فهم ع ب د ذي اتحةع ثم يقرلون ما تيسر ما يقرلون من ايف ون ؤون بايحميدع وال يقيرؤلهنم يبداير 

 بسم اهلل ايرحمن ايرحيم.
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ييف ايد   ؒ بين حجير اع ب  ذا ايكالمع فممن خايف  ايحيافظ  ؒ يم ي وافق ابن ايصالح  تع ك 

اظ  فإن  ذكر لن  ذه ايزيادة ايتي يف آخر ايحديتع اتفق ع ب روايتها رواة ح   قيون ع يب تقديونع فكييف يتفم   ف 

 .◙رواية اييلأع عن قتادة عن لن  

اظ عد ع فم ل  يذا يف اي يادة وممن رواه عن قتادة ش بةع وممن رواه عن ش بة جماعة من ايح  »قاا:  ف 

اظ ع ب نق    ا شي بة توبيا مين دي يد بين لبيي عروبيةع ودي يد بين لبيي عروبية مين    ال يتفق ايحف  ع حتب لي  

 لحفظ ايداس عن قتادة.

اظ ع ب رواية ايحديت هبذا اي فظع يقوا ايحافظ ت  ي   في  نظر.اجتماع  ؤال  ء ايحف 

يا ييرى لن ؒ وممن وافق ابن ايصالح  ع لو دبق  إيب  يذا ايت  ييل اييدار قلدييع اييدار قلديي لي  

 يادة رير محفوظة.ايزِّ  ذه  ذا اي فظ األخير في  ع ة ولن 

ا ب ض ايح   اظ يما نظر إيب تكافؤ ايل  لي   ك،انوا َل ي،ذكرون بس،م اهَّلل »ايذين يم ييذكروا قويي :  رق لنف 

مين  ايحفياظع و ديا جميا   نمي وايذين ذكروا  ذا ايقوا  دا جميا   ع«الرحمن الرحيم يف أولها وَل يف آخرها

اظ ف  اظع ويرى لني  ال يمكين اع ذ ب إيب لن  ذا ايحديت م  ايح  اظ و داك حف  يجمياع  لرب؛ ألن   دا حف 

ع وتب ي  ع يي  ايسييوطيع رلوا لن ؒ وممن قاا هبذا ايقوا ابن عبيد ايير ع الضلرابف د  ذا دبب ا يف ا

 ذا اي فظ زيادة  ذا اي فظ زيادة فيها اضلرابع و ذا ايحديت ال ش  لن  من األحادييت ايتيي يك ير فيهيا 

يف  يذه يم يتبين يي شيء مين حييت ايرتجيي  ع ةظر ييت ف يف  ذه اي    اإلشكاا وايدظر ييت ف فيهاع وايد  

اظ.ر  ايل   ن روا ا ثقا  حف  ما فيها من ايتكافؤع ف قائل لن يقوا: إن ايزيادة محفوظة يكون م 
 ق؛ ي 

 ف ذي  ال يمكن لن تكون محفوظة. ع: إن  ذه ايزيادة فيها اضلرابولقائل أن يقول

و  عن لن   نسيي  ◙مكن لن ي حمل ع يب لني  ع ي  «َل أحف  شيًئا فيه»يف قوي :  ◙لما ما ر 

رب مِّ  ع فال ي د ذي  دبب ا يف ت  يل ايحديت.◙ د ذي  لن  ع 

 َوَكُث،،،،،،َر التَّْعِلْي،،،،،،ُل بِاإلْرَس،،،،،،الِ  - 204

 

َل،،،،،ى اتَِّص،،،،،الِ  لِلَوْص،،،،،لِ   َْ  إْن َيْق،،،،،َو 

ثين ت  يل ايحديت باإلردااع فإذا ت ار  وصل وإرديااع   ل  لن اي  ل ايتي يك ر ذكر ا عدد ايمحدِّ

يل م قد    يف  ذه ايحاية ي  وكان ايمرد ون لرج  ولحفظع فإن د  ر  يل  يو ع يب ايموصيواع ويكيون ايم  د  ر  ايم 

ا. ال  ايمحفوظع وايموصوا يكون م     شاذ 
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 ذا ت يار  وصي   وإردياي ع « إْسََلِا اْلَمْرِء َتْرُكُه َما ََل َيْعنِيهمن ُحْسن »من لم  ت  ايمشهورة حديت: 

ع وع ي بن ايحسيين مين ايتياب ينع ♀ ون  عن ع ي بن ايحسين عن ردوا اهللوفأك ر اي قا  ير

 ويم يوصل من طريق صحي  لقوى من ايلرق ايمرد ةع فايصحي  إرداي .

 ؒ ألن ع يي بين ايحسيين  عو ذا ايحديت من األحاديت ايمشهورة ايمتداويةع و و مردل قو 

 يق عمن ي   ورضي عد  ورضي عن آبائ  من لوادط ايتاب ينع ومن آا بيت ايدبوةع فال يأخذ  ذا ايحديت إال

 في .

ثين ت ار  ايوصل واإلرداا. ا من اي  ل ايمشهورة عدد ايمحدِّ  إذ 

ألن  عألني  زييادةع وزييادة اي قية مقبويية ؛م ايوصيلقدِّ إذا ت ار  ايوصل واإلردااع فد   :َل يقولن قائل

ما مير  م ديا ف ذي  ك عدظر إيب ل  ايلرق لقوى فيؤخذ هباقاد يف م ل  ذا مده  ايرتجي ع و و لن تمده  ايد  

  لحيد ايجيانبينع فييرج  ذيي  يب األرج  األحفظ ي دظر إيب ايقرائن ايتي تقيوِّ إيف زيادة اي قا ع لن  ي دظر 

 ايجانب ع ب ايجانب اآلخر.

ايم ل  يحتاج إيب نظر دقيقع وإييب جميا طيرقع ونظير يف االخيتال ع  تلن ايحدي :ن مما سب إًذا تبيَّ 

و ايتفردع ونظر يف ايمتن  ونظر يف  .كيف ر 

ياظ يكن  ذا األمرع و و ق ية اإلعيالا بيأمر خفيي  يذا  يو ايمشيهورع يكين  ف     يون بياألمرقيد ي  ايح 

اع لو م  او  فاد  لن يكون اير   :م لع ظا ر ون ايحديت بأمر    ِّ ايظا رع ي   ا بايكيذبع لو فيي  رف يةع لو فيي  تهم  ق 

يف ايحيديت  يذا ايحيديت  :رةع وقد يقوييونل  نوع من لنواع ايجرح كسوء ايحفظ ونحوهع فهذه ع ة ظا 

يه  ف  ع همع لو و و ديء ايحفظع لو و و منفلت  ت  فالن و و م  ض يفع وع    ة ع يب ميا  يو م قيد يل قيون اي   

 لودا من كون ت   اي  ة خفية.

  ذا م دب قوي :

،،،،،ْوَن بُِك،،،،،لِّ َق،،،،،ْدِح  - 205  َوَق،،،،،ْد ُيِعلُّ

 

 فِْس،،،،،َ ، َوَغْفَل،،،،،َ ، َوَن،،،،،ْوِ  َج،،،،،ْرِح  

ة ل قيون اي   يوقيد ي  ع او ع لو انقلاع اإلديداد ونحيو ذيي قد ي  ون األمر ايظا ر م ل ض ف اير عل  

ردي   راو  ضي يفع م يل لن يصيل ايحيديت راو  ثقية وي   ة م يل مياذا؟ع ب ما يم يكن ع ةع ع ب ما يي  ب   ي

اج   يو األخيذ ألن ايير   عحيةألن وص   ثقة فالنع و ذه اي  يب ريير قاد عة ي  ع    ال   ذا حديت م   :فيقولون

 برواية اي قةع ويذي  قاا:
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206 -  ِ ،،،  َوِم،،،نُْهُم َم،،،ْن ُيْ ِل،،،ُ  اْس،،،َم الِعلَّ

 

 ق،،،،،،،ادَح َكَوْص،،،،،،،ِل ثَِق،،،،،،، ِ  لَِغْي،،،،،،،رِ  

يصيف حيديت لن ماذا ذكر مين لم  ية يهيذا ايديوعع وإال  يو نيوع ق ييل  ؒ انظر يف ل  ايسياو   

 ةع  ذا قل  ما يل قون .اي قة بأن  في  ع   

قياا: قياا رديوا  ◙يف ايموطأع لن  ب ن  لن لبا  رييرة  ؒ  حديت ماي  رب يذي  م اال  ض

 .«هِ وكسوتِ  هِ للملوٍ طعامِ »: ♀اهلل 

ع ♀: إني  ب ني  عين رديوا اهلل ؒ  ذا ايحديت ظا ره لن  م  واع يقوا ماي   :يقوا

مايي  وصي  ع كميا  يكين اإلميامع ع ب ذيي  يكيون  يذا ايحيديت م  يوال   و ذا ايبالغ رير موصواع فبداء  

و    من طريق محمد بن عجالن عن لبي  عن لبي  ريرة. «ايموطأ»يف خارج     ر 

و  من طريق موصوا مين  ا  ذا ايحديت كان ظا ره لن  م  واع وايصحي  لن  رير م  وا؛ ألن  ر  فإذ 

 جهة محمد بن عجالن عن لبي  عن لبي  ريرة.

لصل ايصورة ت ار  ايوصل واإلردااع و دا قيوا  ألن ع ذا ايم اا قد يكون في  مسامحة :ْلى كلو 

ع  ييذا يييي  ت ييار ع وإنمييا  ييو ميين بيياب ♀لو ب نيي  عيين ردييوا اهلل  «ب ندييي»اإلمييام ماييي : 

 ايت  يقع م ل ايت  يق لو ت مد اإلرداا.

صيل خيارج  ؒ  ذا ال ي دي لن  ذا اإلديداد  يو يف لصي   ييم يسيم   مايي    موصيوالع فكوني  و 

 .«بلغني»ب ايت ار ع وإنما  و من باب إظهار ما قد ع  ق ع ونب   ع ي  بقوي : ايموطأ  ذا يي  من با

 م  ل يما دبق بقوي :

 َيُق،،ْوُل: َمْعُل،،ْولب َص،،ِحْيلب َكال،،ّذيْ  - 207

 

 َيُق،،،ْوُل: َص،،،لَّ َم،،،ْع ُش،،،ُذْوَذ اْحَت،،،ِذيْ  

شياذ يكدي     صيحي ع كميا قيد يكيون ايحيديتل  فيكون ع ب  ذا ايقيوا  يذا ايحيديت م  يوا يكد ي 

 صحي .

يما مر  م دا لن ايحديت ايصحي  ال يكون م  يوال   عإطالق م ل  ذه اي بارا  فيها إشكاا :وْلى كلَ 

اع إال إذا ل   ةع وايصحي  دالمت  مدهاع لو ت و م لن  شاذ وايصيحي  لني  ريد لن  ت و م لن  في  ع   وال يكون شاذ 

 يي  بشاذ.
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اظ من للما مما ن قل عن ب ض ايح   اف  ا شاذ  لو نحيو ذيي  مين اي بيارا ع  عن  قد يكون ايحديت صحيح 

اذ يقت ي ايت  يفع وايحكم بايصحة يقت يي اذ؛ ألن ايش  باين ي ش  فهذا خال  ايصوابع ولن ايصحي  م  

 ايسالمة من ايشذوذ.

ع وال يكيون ايصيحي   فهذا ايت بير في  إشكااع وايصحي  عيدم إطالقي ع فيال يكيون ايصيحي  م  يوال 

بييدع حيدميا ريد بق ية م  وا اي    إال ل  ع اشاذ   ة رير ايقادحةع كما مر  م ديا قبيل ق ييل يف حيديت ي  يب بين ع 

يكين ايحيديت  ع ي يف حديت ي  يباي    ة فهذه  عبن ديدار ج ل مكان  عمرو بن ديدااهلل  من عبد ج ل بدال  

  ال ي ييرج إديداد ي  يب بين اد ال بيأس بي ع يكد يرع إن كان  ذا ايمراد  و م  اي    ةرق د  م من  ذه يف بقية ايل  

ع فإدداد     م      بيد عن كون  ع   و يذا ع   مكان راو  آخرع يكين ايميتن صيحي م  وا؛ ألن  ط ب راو  وج   ه   وال 

اع ل  لن نجد لحاديت ايصحيحين دايمة من اي  ةع ونجد ايمتون نفسها يف كتيب لخيرىع ككتيب  يقا ك ير 

 ييا ع نجد  ذه ايكتب قد رو   ذه األحاديت بأدانيد م  وية.ايفوائد واألجزاء وايمش

ا وكررنياهع محميد بين إبيرا يم ع إدداده صحي ع ومير  م ديا م ي«اتا األْمال بالنيَّ مَ إنَّ »م ال حديت:  رار 

ي◙يحيب بن د يد عن ايتيمي عين ع قمية عين عمير عن ايتيميع  و  مين ط  يم   رق  ع ور  دكيرة ة وم    وي 

 وريره. ◙  حديت لبي د يد اييدر

ديباب ك يرة لفهذه األديانيد ايم  ويية وايمدكيرة ال تقيدح يف األصيل ايحيديت ايصيحي ع و يذا مين 

ق  .ايل ر 

ق   ق رق ك يرةع ب ض  ذه  من ايحديت ايفالين ي روى من ط  ايتي نسما م ال  ايل ر  تكيون م  وييةع ايل ر 

لو طيريقينع وي يروى يي  طيرق لخيرى لو فيها متهمون لو فيها كذاع فأصل ايحيديت ربميا يصي  مين طرييق 

 ك يرة تكون م  ة لو شاذة لو مدكرة.

 ثم قاا:

،،هْ  - 208 لَّ ِْ  ) ى )التِّْرِم،،ِذيُّ  َوالنَّْس،،َ  َس،،مَّ

 

َم،،،،َل َف،،،،اْجنَْل َل،،،،هْ   َْ  َف،،،،فْن ُي،،،،رِْد يف 

جييد يف كالميي  مييا ي   ؒ ل  لن اإلمييام ايرتمييذ    سييخ ع يية ميين اي  ييلع فهييذا شييير بيي  إيييب لن ايد  و 

: ل  (ف،اجنل ل،ه)ع إن ي رد لن  ع ية يف تيرك اي ميل بي اصلالح رريبع يقوا ايحافظ اي راقي: فاالصلالح 

 فمل إيي  وخذ يف  ذا ايقوا.
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وإن يرد ع ة بم دب ايقدح يف ايحديت فهذا رير مس  مع إذا كان يريد باي  ة لن  ذا ايحديت يوجد فيي  

ا يمديا مين اي ميل بي ع و اع فهيذا ال بيألمر  ا يف ع س بي  يو كوني  مدسيوخ  لميا إذا ل رييد لن ايدسيخ يسيبب ضي ف 

 ايحديت فهذا كالم رير مس  م.

ف،فن ْ،اد يف الرابع،  »عديد حيديت شيارب اييمير:  ؒ  اال  بقيوا اإلميام ايرتميذ  ضربوا يذي  م  

تي  يف ايكتيابع  يذا ايحيديت قياا اإلميام ايرتميذ : قيد بيديا وقد بيدا ع    ع فإن اإلمام ايرتمذ  قاا:«فاقتلوه

ع ما فقاا: قد بيدا ع ت  يف ايكتابيف هناية ايجا «اي  ل ايصنير»يف ايجاماع وذكره يف ي دي ت  يف ايكتابع ع 

لني   «إن ل،ه ْل، »إن مراد ايرتمذ  بقوي :  :ف ذي  قايوا علن  مدسوخ :ة إال لن  قيلو ذا ايحديت يي  ي  ع   

 ولما إذا كان شيء آخر فايحديت صحي .ع مدسوخ

لن  دياك لحادييت مدسيوخة ك ييرة  :ْدا إطَلث الض،ع  ْل،ى األحادي،  المنس،وخ  مما يؤيد قضي 

ع و و حديت مدسوخع وميا «الماء من الماء»و ي صحيحةع حتب ايرتمذ  نفس  يصححهاع م ل حديت: 

 ذي  يقوا ايرتمذ :  ذا حديت حسن صحي .

ا من تصحي ع بل إن  صحح  وقاا إن  حسن صيحي  ميا  ف م يج ل نسخ  ذا ايحديت ع ة في ع ومان  

ا.  كون  حدي  ا مدسوخ 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ل صحي  بأن يف ع ل ايحيديتع األخ ييذكر لديماء ب يض ايمشيايخ ايم اصيرينع تيرجي   :السُّ

 فالن ع ب فالن.

 من اي ايم لرج  يف اي  ل م ال   : اي ايم ايفالينلنا لرى لن  ذا اإلطالق ال يدبنيع نقوا م ال   ب:الَجَوا

ا مكين لن تجيد األوا قيد صيح  لحادييت وبيين ع ية اي ياين واي كي ع يمكين لن تجيد مييايفيالين؛ ألني  ي  

تم  يذا ايجانيبع ا لن طاييب ايحيديت يدبنيي لن يهيد  يكن نحن ايذ  يهم   عاي اينع وبين ع ت  األوا صحح 

ولن يقوى في ع وتقوى م  ومات ع وتقوى مماردت  وفهم  يكالم ل ل اي  مع ما ك رة تيريج  يألحادييتع 

 ومحاوية تلبيق ايقواعد ايتي دردهاع فإن  ذا يساعد ع ب لن يكون ايم كة فيها.

اء حيدميا مي ال نحن كما ق دا يف درس م ب لن  يو يم نستفد من  ذه ايدروس إال لن نفهم كيالم اي  مي

و  مردالع وايصيحي  و  موصوالع ور  إردياي ع ويبيديون  ي  ون حدي  اع يقويون م ال  ذا ايحديت م ال ر 

قيق إال  يذا يكانيت  يذه ييو ييم يتحع المهمع ون ر  ديبب حكمهيم وتيرجيحهم ذا االختال ع فدفهم ك

ت ميا اكتسيابدا ي م كية ايحدي يية لما إذا ادتل دا لن نصل إيب لن نحكم بأنفسدا ع ب األحادييع فائدة جديد

 يف اي  ل ويف ايتيري ع فهذا  و ايمقصد األدمب واألرفا.

يا ال يكيون ذيي  ديبب ا يف ايتيدقو مين  عفالمهم ْندنا لن نفهم كالم ل ل اي  م ون    موضي  ع ولي  

ا فيي  مين اي  ماء وازدرائهم؛ ألن ايذ  ي  م ع م ايحديت وما في  من ايتش بع وما في  مين ايصي وبةع ومي

 ن نفيها.األمور اينام ة ايتي تحتاج إيب ت ب ك يرع حتب يتبين اإلنسان  ذه اي  ةع لو حتب يتبي  

يين يتصييو    وق ييوا يف تصييحي  ب ييض األحاديييت ايتييي  عر  ييذا ي  ييم وي ييذر ل ييل اي  ييم اي ييذينفييإن م 

ا اي  ماء ايذين لك روا من ايتصحي  اي  يفع  ييايفون فيهاع خصوص 

بسبب تش ب ع وك رة ع وم ع وك رة قواعدهع وك رة ايلرق واختالفهياع فيإن اي ياي م ربميا فإن ايحديت  

ا يف  يذا ايسيببيقصر اطالع  ع ب ب  هاع فيصح  حدي  ا ييايف  في  ر يكين اييذين ع يرهع فيكيون م يذور 

ا يف ترك .  يتبين ي  ايحق ال يكون م ذور 

 مع ويقوى في  ويمارد  مماردة جيدة.لن ايلايب يدرس من  ذا اي   :ومن وسائل تبين الح 

َؤال  و ل اإلجازة شر  من شرو  ايمفتي؟ عما شرو  ايمفتي :السُّ

ا خرجدا من ع وم ايحديت إيب لصوا ايفق ع  ذا ايسؤاا ال ت  ق ي  بما نحن في . الَجَواب:  إذ 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

404 

َؤال  ما م دب قوا اي راقي: :السُّ

 فأْحَجَما َظنَّ َفأْمَضى، أْو َوَقْ  

لع )ذا ايراو  قد ي ه مع فيصل لن   :كما مر  قبل ق يل ب:الَجَوا د  ر  لع فوصل ع (َظنَّ َفأْمَضىايم  د  ر  ايم 

وقيد يحصيل ع لو يقف ايمرفوعع ولحجم عن رف  ع و ذا من ناحيية اييراو  إذا و يمع (فأْحَجَما أْو َوَقْ  )

يلاي ك  كما مر  م دا قيد يقيف ايمرفيوعع وقيد يصيل  د  ر  صيوا وايصيحي  وصي   ال ع قيد ي رديل ايموايم 

 إرداي .

َؤال  ؟نيْ َح يْ حِ الصَّ ما  ي ايلريقة األحسن يف حفظ  :السُّ

متوهنياع ي تدديي ع وي تدي بحفيظ نيْ َح يْ حِ الصَّ يأخذ ايلايب كتاب ا من ايكتب ايتي جم ت بين  الَجَواب:

جمييا بييين اي»ولمييا األدييانيد فيج ييل ذييي  يف مرح يية الحقييةع وميين لحسيين ايمتييون ع بحفييظ متوهنييا لوال  

 ع ب ايمسانيدع فهذا يسهل ايحفظ. ب  رت  ميد ؛ ألن  م  ي ح  ئ نيْ َح يْ حِ الصَّ 

َؤال ع اإلردياا ي ي ِّف «م،ن ُحْس،ن إس،َلا الم،رء ترك،ه م،ا َل يعني،ه»حديت ع يي بين ايحسيين:  :السُّ

 ايحديت لما ماذا؟ وما م دب ايحديت؟

ل  الَجَواب: د  ر  ألن ع يي  عدييلع مين ايمرادييل ايقويية و من لقيوى ايمرا :ض يفع يكن كما ق داايم 

 ايرواية فهو من ايمراديل ايقوية.يف ى بن ايحسين ممن يتحر  

َؤال  ما م دب ايحديت وما ايذ  ي دي مس م؟ :السُّ

ايحديت م داه واضي ع لن ايمسي م ال ييدخل يف شييء ال ي ديي ع ال ييصي ع ال ت  يق يي  بي ع  الَجَواب:

فيت مؤن  تهاع فال يتدخل يف شيء ال عالقة ي  ب ع وال مص حة يف كالم  في .يشنل نفس  باألمور ايتي ك 

َؤال لال يمكن لن اإلمام ايرتمذ  وقف ع ب ع ت ع ويكدهيا  :بايدسبة يحديت شارب اييمرع يقوا :السُّ

 ما وص ت إييدا؟

ا رع بحسب ميا يظهير أل يل اي  يمع ف يم يظهير يهيم ع ية يف ايحكم يف م ل  ذا بحسب ايظ   الَجَواب:

اع لو كون ب ض ل ل اي  م قاا إن  من األحاديت ايتي ت رك اي مل هبا.ا  يحديت إال كون  مدسوخ 

َؤال   ل عبارة ب ض اي  ماء: صحي  بشوا دهع صحيحة؟ :السُّ
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صحي  بشوا ده  و يف اي ادة ايتحسين يكيون ي شيوا دع ايتحسيين يكيون ي شيوا دع ولميا  الَجَواب:

 متاب ا .ايتصحي  فيكون باعتبار ايلرق واي

َؤال نت يف كتيب اي  يل ورير يا ل كل اي :السُّ وِّ   لن  دياك ع يل ييم يبيدهيا مميا  يو مظيان ذييع   ل د 

 ؟اي  ماء

وإن -مدها مفقيودع يكين ل يل اي  يم  مدها موجودع وك ير   كتب اي  ل يا إخوان ك يرةع وك ير   الَجَواب:

حاديت ويم يص دا ب ض كالمهيمع فيإن ذيي  لو تك موا يف  ذه األ -يم يتك موا يف كل حديت ويبيدوا ع ت 

ألن ل ل اي  م قرروا قواعدع وبيدوا األصواع فمن عر  ت   ايقواعد وت   األصواع فإني   عيي  إشكاال  

وموجود من كتب ل ل اي  م ميا فيي  ع ع ب كالم ل ل اي  م يف ت   اي  ليمكد  لن ي ر  اي  ةع وإال يقف 

 .-إن شاء اهلل-خير وبركةع وفي  كفاية 

َؤال َلى اتَِّصاِل ) :ؒ ما م دب قوا ايحافظ اي راقي  :السُّ َْ  .(إْن َيْقَو 

َلى اتَِّصاِل ) الَجَواب: َْ بم دب ل  إذا تيرج  اإلردياا ع يب ايوصيلع بحييت كيان اإلردياا  (إْن َيْقَو 

وراو  ايمردل ييي  كيذي ع إميا صيدوقع  عب ايقوة  و كون ايراو  حافظ متقنلقوى من ايوصلع ودب

إما صدوق ديء ايحفيظع لو كيان اييذين رووا ايمرديل عيدد مين ايحفياظع واييذين رووا ايموصيوا راو  و

 واحد من ايحفاظ.

َؤال  .؟(َكالّذْي ... َيُقْوُل: َصلَّ َمْع ُشُذْوَذ اْحَتِذْي )ما م دب قوي :  :السُّ

ا لن يكيون ايحيديت  ذا تك مدا ع ي ع ولن  ذا اإلطالق ايصواب في  عدم ع ولني  ال يجتمي الَجَواب:

ع إ ا م  وال  اع وال يجتما لن يكون ايحديت صحيح  ا شاذ  ق ال ع ب إرادة ان لحد صحيح  وميا ع م  يواايل ر 

يع وبحسب ما ي     حكم في  بحسب  ذي   ذا اإلطالق في  نظر؛ ألن كل طريق ي   م  يل تك ِّ رييد لن يبيين  يذا ايم 

 عع يب اإلديداد ميا ايمييتنع يب اإلدييداد وحيدهع لم م ع يب ذيي  ايلرييق ب يديي ع و يل  يو ييتك م  يو ييتك   

اع وال يجتميا كي فالصحيل ا وكون  شياذ  اع وكوني  لن  ال يجتما كون ايحديت صحيح  ون ايحيديت صيحيح 

إال إذا لريد االنفكاك؛انفاك ايجهةع بم دب لن  يف طريق م  وا لو يف طريق آخير ريير م  يواع كميا  عم  وال  

بين ديديار ال  عبيد اهللدا  ذا ايلريق م  واع ولن ايصواب في  لن  من حديت مر  يف حديت ي  ب بن عبيدع ق 

 .محفوظة رير م  وية رق  اي ور   ي ط  يكن ايلرق األخرى عن دفيان ع عمرو بن ديدار

َؤال  ع ل  ايجهبذ؟َظنَّ َفأْمَضىمكن لن يكون م دب  ل ي   :السُّ
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ا ايشرح. و فيما يظهر لن  ايراو ؛ ألن ايكالم ع ب ا الَجَواب:  يرواةع وي راج 

َؤال  : ما رليكم يف ايمسدد ايم  ل؟السُّ

د مين يألحادييت ايم  يةع جيِّي وفيي  جميا   «ايمسيدد ايم  يل» ذا كتاب ط با قريب ياع كتياب:  الَجَواب:

 فيد.م   نافا   هو كتاب  فوكالم ل ل اي  م فيها 

َؤال ل  إذا  عفية ايرجياا يف األديانيدل ع يي  م رما  ي ايمتون ايتيي يحفظهيا طاييب اي  يم فيسيه :السُّ

ث فالن يكون عن فالنع ورجاا ايبيار  ومس مع وكذي  ايكتب ايستة؟  حد 

 رِّ  باألدانيدع  داك كتب م اصرة يف األدانيد ايتيي ميدار األحادييتع حفظ ايمتون ايتي ت   الَجَواب:

بأشهر ايرواة ايذين ع ييهم  يمكن ي لايب م ل  ذه ايكتب ايم اصرة تكرار ا لو م اصرهتاع فت لي  م رفة

 مدار األدانيد.

يكن لحسن من ذي  قوة ايمماردةع بم دب لن ايلايب ي ك ر ايقراءة يف كتيب ايحيديتع وك ميا مير  بي  

ا  «تقرييب ايتهيذيب»و «هتيذيب ايكمياا»راو  ال ي رف  ييرتجم يي  مين خيالا  فإني  إذا ف يل  يذا ديدين عيدد 

 يميز بين فالن وفالن. دتقوى م كت  يف  ذا اي  مع ويستليا لن

ا يف األميورع لو يف األديانيد ايتيي يك ير  يف ب ض األحواا ال يمكن لن تميز إال بدو اي  ماءع خصوص 

او  ع قد اخت فوا يف ت يين  ذا  تشاهبهاع بل تجد لن اي  ماء لنفسهم يكين بايدسيبة يألميور ايواضيحةع لو اير 

م بقيراءة كتيب ايحيديت ايمسيددةع وايرتجمية يرواهتياع ايتي ال تكون عسيرة ايمماردية؛ مماردية  يذا اي  ي

او   ومواص ة ذي  ددسن طوي ةع فإن  ذا ي فسد ايم كةع وي رِّ  ايلايب هبؤالء ايرواةع  ذا  ين  يوع ايير  م 

ن يكون. ن يكون  ذا ايراو  و كذاع و ذا ايت ميذ إذا روى عن  ذا ايراو  م   و ذا ايشيخ إذا روى عد  م 

يين و دياك ضيوابط ذكر ي ا م يل ايحيافظ اييذ بي وريييره يف م يل إذا ل  ميل ديفيانع لو ل  ميل حميادع م 

ن ايمقصود بحمادع  ذه ت راجا يف دير لعالم ايدبالء يف ترجمية ايحميادين ع وترجمية ايمقصود بسفيانع وم 

يكين لقيوى ميا يكيون يف  يذا  يو ق يية ايمماردية ايلوي ية يهيذا اي  يمع ومير  م ديا يف اييدرس ع ايسفيانين

 ماضي قوا عبد ايرحمن بن مهد  ي رجلع قاا ي : ايزم ما لنا في  عشرين ددة ت  م مد  ما ع مت.اي
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ا  ذا اي  م يحتياج إييب ايييرة وإييب ايمماردية ايلوي ية؛ وييذي  تجيدون ايمشيتن ين بايحيديت  فإذ 

ا تجدوهنم ق ي ي اي ددع  ذا اي  م يحتياج إييب صيرع ويحتياج  ا لي   ا وت  يف  ا تصحيح  إييب ميدة خصوص 

 طوي ة.

لك ر ايلالب يبدلون هبذا اي  م ويدردوهع ويقرلون ويشتن ون ب ض ايشنل ب ع ثم ي سره ويمؤونتي   

 وجيزة ويدشن ون بنيره. وطوا ايمدة ايتي يحتاجها إذا هبم يرتكون  ب د فرتة  

َؤال ن ايرتميذ  ع ل«إن ش،رب الرابع،  ف،اقتلوه»مكن لن يقياا عين قيوا ايرتميذ  يف حيديت: لال ي   :السُّ

ا ي ؟ ق اييليأ ع يب  ع ب كيل   لخلأ في  ولال ي ج ل ذي  اصلالح  ايتيلئية يف م يل  يذا عسيرةع ل  ال ي لير 

ق اييليأ إذا لمكين لن ي حميال كالمي  ع يب  اي ايم ما دام لن  يمكن لن ي حمل ع ب محميل صيحي ع ال ي لير 

 محمل صحي .

 .نكتفي هبذا

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل و َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  سلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 عمُلضالرب
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 ُمْخَتِلف،،،،،،م ِم،،،،،،ْن َواِح،،،،،،َد َفأْزَي،،،،،،َدا 

 اتََّض،،،،ْل  يف َم،،،،ْتَن اْو يف َس،،،،نََد إنِ  - 210 

 

،،ا إِْن َرَج،،ْل    فِْي،،ِه َتَس،،اِوي الُخْل،،ِ ، َأمَّ

 َبْعُض الُوُجْوِه َلْم َيُك،ْن ُمْض،َ رَِبا - 211 

 

اِجِل ِمنَْه،،،،،ا َوَجَب،،،،،ا   َوالُحْك،،،،،ُم لل،،،،،رَّ

،،،ْتَرِا َج،،،مُّ الُخْل،،،ِ   - 212   َك،،،الَخطِّ للسُّ

 

،،،،ْعِ     واَلْض،،،، َِراُب ُمْوِج،،،،بب للضَّ

 

 

 ع  ُمْدَرُج

 : الُمْلَح،،ُ  آِخ،،َر الَخَب،،،رْ الُم،،ْدَرُج  -213

 

 ِم،،ْن َق،،ْوِل راَو َم،،ا، ب،،َل َفْص،،َل َظَه،،رْ  

َد( َوَص،،ْل  -214   َنْح،،ُو إَذا ُقْل،،َت: )التََّه،،هُّ

 

( َو )اب،،،ُن َثْوَب،،،اَن( َفَص،،،ْل   ٍَ )ُزَهْي،،،رب  َذا

 : َوِمنْ،،ُه ُم،،ْدَرجب َقْب،،ُل ُقِل،،ْب ُقْل،،ُت  -215 

 

 (ك،،، )أْس،،بُِغوا الُوُض،،ْوَء َوْي،،لب لِلَعِق،،ْب  

 َوِمنْ،،ُه َجْم،،ُع َم،،ا أَت،،ى ُك،،لُّ َط،،َرْف  -216 

 

 ِمنْ،،،،،،ُه بِفْس،،،،،،نَاَد بَِواِح،،،،،،َد َس،،،،،،َلْ   

،،َلَِا َق،،ْد  -217   ك،،، )َوائِ،،َل( يف ِص،،َفِ  الصَّ

 

َح،،،،،ْد    ُاْدِرَج )ُث،،،،مَّ ِجْئ،،،،ُتُهْم( َوَم،،،،ا اتَّ

  َوِمنْ،،،ُه أْن ُي،،،ْدَرَج َبْع،،،ُض ُمْس،،،نَدِ  -218 

 

 ،،،،،  نَدِ يف َغْي،،،،،رِِه َم،،،،،َع اْخ،،،،،تَِلَِف السَّ

 َنْح،،،ُو )َوَلَ َتنَاَفُس،،،ْوا( يف َم،،،ْتِن )َلَ  -219 

 

 َتَباَغُض،،،،،وا( َفُم،،،،،ْدَرجب َق،،،،،ْد ُنِق،،،،،َلَ  

س،،وا( أْدَرَج،،هُ  ِم،،نْ  -220   َم،،ْتِن )َلَ َتَجسَّ

 

 )اْب،،،،،ُن أب،،،،،ي َم،،،،،ْرَيَم( إْذ أْخَرَج،،،،،هُ  

،،،،َ  َوَردْ  -221  َْ ،،،،ْن َجَما َْ  َوِمنْ،،،،ُه َم،،،،ْتنب 

 

،،،نَْد َوَبْعُض،،،ُهْم َخ،،،اَلَ  َبْعض،،،م يف    السَّ

 َفَيْجَم،،،،ُع الُك،،،،لَّ بفْس،،،،نَاَد َذَك،،،،رْ  -222 

 

َظ،،،ُم( الَخَب،،،رْ   ْْ ْنِب أ  َكَم،،،ْتِن )أيُّ ال،،،ذَّ

نْ،َد )َواِص،َل( َفَق،طْ  -223 
ِْ ْم،رًا(  َْ  َففنَّ )

 

 َبْيَن )َش،قْيَ ( َو )اْب،ِن َمْس،ُعْوَد( َس،َقطْ  

َم،،ُذ( َك،،َذا )َمنُْص،،ْوُر( -224  ْْ  َوَزاَد )اَل

 

ْم،،،،،،ُد اَلدْ   َْ  َراِج َلَه،،،،،،ا َمْحُظ،،،،،،ْورُ َو

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ما زيدا يف لنواع ايتي تددرج تحت اإلعالاع لو تحيت اي ي يف بسيبب اإلعيالاع فمير  م ديا ايحيديت 

 ايم ل ايذ   و مسمب ينايب األنواع ايتي دتأيت من االضلراب واإلدراج وايق ب.

  ايوقيفع ودخيوا حيديت يف حيديتع ومر م دا لن  يدخل تحت  ت ار  ايوصل واإلردااع وت ار

 لو  م وا م من ايرواة بأ  شكل من األشكاا.
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تدبي  يف شرح ايبيت رقيم مائية وثمانيية وتسي ينع  قبل لن نشرع يف شرح ايحديت ايم لرب لنب  ع ب

 و و قوا ايحافظ اي راقي:

 َظنَّ َفأْمَض،ى، أْو َوَق،ْ  فأْحَجَم،ا - 198

 

 ِلَماَم،،،،،،ْع َكْونِ،،،،،،ِه َظ،،،،،،اِهَرُه أْن َس،،،،،، 

مر  م دا يف ايدرس ايماضي وشرحت  ع ب لن ايذ  ظين  يو اييراو ع وايصيحي  لن ايحيافظ اي راقيي  

 اإلرديااع لو اييراج  فيي  ظن فحكم بيأن  يذا ايحيديت اييراج  فيي  مي ال   ي دي ايداقدع لن ايداقد  و ايذ 

 ايرفاع لو ايراج  في  لن  دخل في  حديت يف حديت.

ي ( أْو َوَقْ  فأْحَجَما) ة؛ ألن لو يم يظهر ي  ايراج  يف ذي ع يكد  وقا يف نفس  لن ذي  ايحديت في  ع  

ا فيرتدد فيها ايداقدب ض اي    ويذي  ذكر ب يض ل يل اي  يم وميدهم اي المية  ع ل ال يكون ايحكم فيها جازم 

ي  ي لو بميا ييي  فيي ع قياده هبا لحد ايد  لن  ربما ن قد ايحديت ب  ة ظا رة يدقد   ؒ ايم   ِّم  ة ك د دية راو  ع  

األص يةع لو يم يظهر يي  وجههياع فايداقيد ربميا ييرتدد يف اي   ة اقد يم تظهر ي  ثقة يي  بمديِّ ؛ ألن  ذا ايد  

 ايتدبي  ع ي  قبل ايشروع يف شرح األبيا . فهذا ما لرد   ع حجم عن بيان اي  ة بيان ا وافي اايدقد في  

ف  ايحافظ اي راقي بقوي : ربضالمُ ندتقل إيب نوع جديدع و و ايحديت   ع وقد عر 
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 ُمْخَتِلف،،،،،،م ِم،،،،،،ْن َواِح،،،،،،َد َفأْزَي،،،،،،َدا 

يت فية يبيدو يت فةع و ذه األوجي  ايم  م    و ايحديت ايذ  ي روى ع ب لوج    :إًذا الحدي  المض رب 

ق ع بحييت لن و زييادة راو  لو حذفي   فيها ايت ادع م ل ق ية ت ار  ايوصيل واإلرديااع ل يتديوع فيهيا ايل ير 

  ذا االختال ع ويكون  ذا االختال  في  ت ادع كما ق دا ت ار  ايوصل واإلردااع ايوقف وايرفا.

لن  ذا االختال  ييأيت ع يب صيور مت يددةع  :والفرث بينه وبين ما تقدا من تعار  الوصل واإلرسال

    ة ايتي دتمر م دا.باألم  -إن شاء اهلل-كما ديت   

ا االضيلراب يقيا يف  (يف َمْتَن اْو يف َسنَدَ ) ثم قاا:  ذا االختال  يقا يف متن ايحديت لو يف ددده؛ فيإذ 

   ايمتن ويقا يف ايسدد.

فاشييرت  يف االضييلراب لن تتسيياوى األوجيي ع لمييا إذا يييم ع (إِن اتََّض،،ْل فِْي،،ِه َتَس،،اِوي الُخْل،،ِ  ) ثييم قيياا:

ض األوج  لقوى ولرجي  فيإن  يذا االضيلراب ي دفيبع وإن كيان يف ايظيا ر وقوعي ع تتساوى بأن كانت ب 

األوجي ع فسيبب  إن ايوجي  ايصيواب  يو كيذاع ولميا بقيية   :قاايكد  بايرتجي  يدتفي  ذا االضلرابع بأن ي  

 من خالا األم  ة. -إن شاء اهلل-االضلراب فيها كذا وكذاع كما ديأيت 
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ا إذا تييرج  ب ييض األوجيي  ا شيير  االضييلراب ايمييؤثِّ فييإ عفييإذ  ر  ييو ن  ييذا االضييلراب يدتفييي؛ فييإذ 

 مكن في  ايرتجي .االضلراب ايذ  ال ي  

ييا ن   ييدبيي  إيييب ق ييية م  لي   كييم نسييبيع فقييد يكييون عدييد ب ييض اي  ميياء لن  ييذا ةع و ييي لن  ييذا ايح  هم 

مكين فيي  ي  آخر لن  يذا ايحيديت  وعدد ب ض  ع ايرتجي ع فيبقب ايحديت م لرب ا مكن في االضلراب ال ي  

 قاا: ايرتجي ع فيدتفي ذي  االضلراب.

....................................... 

 

 إِْن َرَج،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْل  
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اِجِل ِمنَْه،،،،،ا َوَجَب،،،،،ا   َوالُحْك،،،،،ُم لل،،،،،رَّ

مين ل مهيا  يذان  في حكم ي راج  من حيت ايحفظع من حيت ايك يرةع بحسيب لوجي  ايرتجيي  ايتيي 

 ايوجهان.

 ثم م  ل ايحافظ اي راقي بم اا ي حديت ايم لربع فقاا:

،،،ْتَرِا َج،،،مُّ الُخْل،،،ِ   - 212  َك،،،الَخطِّ للسُّ

 

،،،،ْعِ     واَلْض،،،، َِراُب ُمْوِج،،،،بب للضَّ

 

 

 فم  ل ي حديت ايم لرب يف إددادهع ويي  يف متد  بحديت: اييط يف ايسرتة.

ع روايية إديماعيل بين ل مييةع عين عميرو بين ؒ ن ماجية ع وابيؒ  داودو و حيديت رواه لبيو  

إَذا »قياا:  ♀ع عين رديوا اهلل ◙رييتع عين جيده حرييتع عين لبيي  رييرة محمد بين ح  

َصى ينصبها َبْيَن َيَدْيِه َفْلَيُخّط خً ا َْ ْلَقاَء َوْجِهِه َففَِذا َلْم َيِجْد 
 .« صلَّى َأَحُدُكْم َفْلَيْجَعْل شيًئا تِ

و  ع  و  مين  ذا ايحديت ر  ب لوج  ك يرة من حيت اإلديدادع فهيذا اآلن وجي  إديماعيل بين ل ميية ر 

ف ل وروح بن ايقادم عن إدماعيل بن ل مية عن لبيي عميرو بين محميد بين حرييت عين شر بن ايم  طريق ب  

 جده حريتع عن لبي  ريرةع  ذا لحد األوج .

رييتع عين لبيي  عين لبيي  ميية عين لبيي عميرو بين: رواه دفيان اي ور  عن إديماعيل بين ل  وجه آخر ح 

  ريرةع ما ايفرق بين ايوجهان؟

 و ذا ايوج  عن لبي عمرو عن لبي ع فايجد رير األب.ع : عن لبي عمرو عن جدهالوجه األول قال

ا عن إدماعيل بن ل مية عين لبيي عميروع  ميد بن األدود لي   ذكر اديم  فقياا:  يو عين لبيي فيورواه ح 

ريت عن ريت بن د  يم. عمرو بن محمد بن عمرو بن ح   جده ح 
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ا  دا عن لبي  ريرة      دا االختال  يف ذكر دياق ادم األب ادم ايراو .فإذ 

ري  عن إدماعيل بن ل ميةع عن حريت بن عمارع عن لبيي  رييرةع ييم ييذكر عين لبيي  وال اورواه  بن ج 

 عن جده.

ويت لوج  ك يره  ذا ب  هاع يقوا ايحافظ اي راقي:   كر  ذه األوج  يك رهتا.ن  يم يسرتدل يف ذ  إور 

 مرة كما ق دا عن جده.

 مرة عن لبي .

ريت مباشرة.  ومرة عن ح 

لوجب ايحكم ب  فةع باإلضافة إيب جهايية لبيي عميرو  :فهذا االختال  يف إدداد  ذا ايحديت قايوا

ريتع فأوجب ايحكم ب  ف  ذا ايحديت.   ذا ابن ح 

 الختال  يمكن ايرتجي  في .بن حجر يرى لن  ذا ااوب ض ل ل اي  م م ل ايحافظ 

ب يض  آخير و يو جهايية   ايحديت فيي  اضيلراب مين حييت اإلديدادع وفيي  ضي ف بسيبب   :فعلى كلو 

 .   روات  

بين حجير اع ذكره ايحيافظ «شيَّبتني هود وأخواتها» داك م اا لوض  من  ذا ايحديتع و و حديت: 

ا ع ب ب ض روات .ؒ  ا ك ير   ع وذكر في  اختالف 

يب ي  ي فيرواه عدي  فقييل عدي : عين ع كرمية عين لبيي بكيرع لبيو فقد اخت  »قاا:   ف ع ب لبيي إديحاق ايس 

 عن ع كرمة عن لبي بكرع  ذا وج . ع«شيَّبتني هود وأخواتها»إدحاق ايسبي ي يرو  حديت: 

 .◙بن عباس عن لبي بكر ا: عن ع كرمةع عن لبي إدحاقع عن ع كرمةع عن الوجه الثاين

حيفةع عن لبي بكر. : عن لبي إدحاقعثال  وجهب   عن لبي ج 

 : عن لبي إدحاقع عن ايراءع عن لبي بكر.رابع وجهب 

 : عن لبي إدحاق عن لبي ميسرة عن لبي بكر.ْس امِ َخ  وجهب 

و  مردال عين ع كرميةع : عن لبي إدحاقع عن مص ب بن د دع عن لبي ع عن لبي بكرآخر وجهب  ع ور 

 .◙ورو  عن عكرمة عن ابن عباسع دون ذ كر لبي بكر 

فهييذا االخييتال  ايك ييير ج ييل ب ييض ل ييل اي  ييم يحكييم باضييلراب  ييذا اإلدييدادع ولن حييديت لبييي 

 .اضلراب  بسبب ض يف حديت  ذا حاقإد
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ا مر    م دا م االن ي حديت ايم لرب يف إددادهع ايحديت األوا: حديت اييط يف ايسرتة. إذ 

 «.شيَّبتني هود وأخواتها»وايحديت اي اين: حديت : 

ن لراد ا  بايدسبة يحديت اييطع يرجا إيب شرح األيفية ي  راقي نفس . رقيرجوع إيب تفصيل ايل  م 

ن لراد تف يل ايلرق بايدسبة يحديت:  بين حجيرع لو اي حافظ  «كتايد  »ع يرجا إيب «شيَّبتني هود»وم 

 ي حافظ ايسياو . «فت  ايمنيت»

ق و ذه  ا يف حديت: ايل ر   ميرجها واحد و و لبو إدحاق. ع«شيَّبتني هود»كما تالحظون خصوص 

: يميياذا ال يكييون لبييو إدييحاق ايسييبي ي عدييده  ييؤالء ايشيييوخ ك هييم؟ لو يييرو   ييذا ولقائ،،ل أن يق،،ول

ايذ  يمدا مين ذيي  لن شييي  واحيد و يو ع كرمية يف  يذا ايحيديتع فيال  ايحديت من  ذه ايلرق ك ها؟

 ايحديت هبذه األوج  ايميت فة. ا  م  مكن لن يكون د  ي  

يفر  ذي  البد لن يجتما ب ض ايح  ثم ع ب   اظع اي قا ع اي ابلين ع ب ب ض  ذه األوج ع ف م  ا ف 

 يف  ذا ايحديت. وإنما اخت فوا دا ذي  ع ب وجود اضلراب   عيم يجتم وا ع يها

 يقوا ايحافظ اي راقي:

،،،،ْعِ    ....................................   واَلْض،،،، َِراُب ُمْوِج،،،،بب للضَّ

 

 

 ياال  كم ايحديت ايم لربع نأخذ م ياال  ي حيديت ايم يلرب يف ايميتنع وإن كيان م  ذكر ح  قبل لن ن

اع و و حديت يروي  شري  ايد ي  ي عن لبي حمزةع عين ايشي بيع عين فاطمية بديت قيي  م   ع ▲دتقد 

َكااِ  »يقوا:  ♀لهنا دم ت ردوا اهلل  ي اْلَماِل َح   ِسَوى ال َّ
 .«َلْيَس فِ

اْلَم،اِل حًق،ا نَّ فِ،ي إ»ع ورواه ايرتمذ  ورييره مين ايوجي  نفسي  ب فيظ:  ددن ابن ماج ايحديت يف  كذا متن  

َكااِ  و  مرة   .«ِسَوى ال َّ بدفي وجيود حيق ديوى  فيقوا ايحافظ اي راقي:  ذا ايحديت في  اضلراب؛ ألن  ر 

 بإثبا  ذي . ايزكاةع ومرة  

َكااِ اْلَماِل حنَّ فِي إ »يكن ايصحي  يف  ذا ايحديت لن يفظ :   .« ًقا ِسَوى ال َّ

َكااِ  اْلَماِل ح ب ليس »ولما يفظ:  جد يف ب ض نسخ ددن بين ماجيع «ِسَوى ال َّ ع ووجيد يف ب  يها  فإن  و 

َكااِ  نَّ فِيإ»ع ب ايصوابع و و   .«اْلَماِل حًقا ِسَوى ال َّ
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َك،ااِ  نَّ فِيإ »وقد تتابا ل ل اي  م ع ب إخراج  ب فظ:   ولميا نفيي ذيي  روايية ع « اْلَم،اِل حًق،ا ِس،َوى ال َّ

 ع وورد يف ب ض ايروايا  عد  بيال  ذي . بن ماجا بتة يف ددن فإهنا م   ؛ايدفي

ا  ذا االضلراب يف رواية  ذا ايحديت بسبب رواية ايسدنع ويي  بسبب لصل ايسدد.  فإذ 

 » :إلثبيا فرواية ايسدن  ي ايتي وقا فيها االختال  يف يفظ  ذا ايحديتع وإال  ذا ايحديت ب فظ ا 

َكااِ  نَّ فِيإ ي «ايتفسيير»لخرج  كذي  اييدارمي وايرتميذ  وايلير  يف «. اْلَماِل حًقا ِسَوى ال َّ د  يف وابين ع 

 وايبيهقيع ك هم من طريق شري  إيب آخر اإلدداد يف اإلثبا . «ايسدن»ع وايدار قلدي يف «ايكامل»

ا قصة  ذا ايحديتع و يي لن فاطمية بديت فيه «ايتفسير»رواية عدد ابن لبي حاتم يف  :ويدا ع ب ذي 

: ♀ع قاا: دأيت ايدبي ▲قي  
 
َوآَت،ى ﴿: ليف ايماا حق ديوى ايزكياة؟ قاييت فيتال ع يي

َلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َْ  .[177]ايبقرة:ؒ﴾اْلَماَل 

خرى دوى ايزكاة مين  بت لن  داك حقوق ل  دوى ايزكاةع دبب نزوا اآلية ي   و ذا ي بت لن  داك حق  

األقربين كاألب لو االبنع لو ايدفقة ع يب ب يض األقيارب كاييذين ي ييق هبيم اي ييشع ويكيون  فقة ع بايد

ا ل    خرى دوى ايزكاة ي زم  اإلتيان هبا.اإلنسان يف د ةع فإن  داك حقوق 

 ذكييروا يف حييديت كييان ايرتجييي ع فميي ال  مإ :ته،،اوالس،،بب يف ْ َّ االضييلراب يف ايمييتن لم  تيي  عزيييزةع 

 هتب نفسهاع ثم لنكحها ذي  ايصحابي. ♀ايتي جاء  إيب ايدبي  ايوا بة نفسها

ففيي  ت ي  ايميرلة ي صيحابي اييذ  خلبهيا: ♀فجاء يف ليفاظ عديدة صينة تزوي  ايدبيي  

تقاربية هيا م  إن   :و يذه األيفياظ قيايوا .«أملكتكه،ا»ويف يفيظ:  «اهَ كَ أنكحتُ »ويف يفظ:  .«فقد زوجتكها»يفظ: 

 دع ولن  ذا االختال  رير ضار؛ ألن  ذه األيفاظ مآيها إيب م دب واحد.واح يمكن حم ها ع ب م دب  

مكيين ايجمييا ة األحاديييت ايتييي وق ييت فيهييا االضييلراب يف ايمييتن إمكانييية ايجميياع لنيي  ي  فسييبب عييز  

ا إذا كان ايسبب رواية ايحديت بايم دبع قاا:  خصوص 

،،،،ْعِ  واَلْض،،،، َِراُب ُمْوِج،،،،  ....................................   بب للضَّ

 

 

كمي  لني  مين لنيواع ايحيديت اي ي يف لني  ايحيديت ايم يلرب ح   ؟الح،دي  المض، ربُحْك،م ما 

 ض يف.

يديبب  لن االضيلراب م   ؟ما سبب هذا الض،ع  ي   شي ر باي   اب؛ ألن ر  ل  ف اييذ  دا ع يي   يذا االض 

اب  ر 
ل   واحد. وج   يدا ع ب لن ايرواة يم ي بلوا ايحديتع يو ضبلوا ايحديت يرووه باالض 
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ذيي  وت رفون لن من شرو  ايحديت ايصحي  اي يبطع ف ميا ييم ي يبط اييرواة  يذا ايحيديت كيان 

 دبب ا يف ض ف .

ا  اب إذ  ر 
ل   باي  ف بسبب عدم ضبط  ؤالء ايرواة ي حديت. مش ر  االض 

ييكييان  ديياك لحييد ايتييآييف يف ايحييديت ايم   دييماه ايمقييرتب يف  ؒ بيين حجيير اب ي حييافظ ر  ل    

بايم  ايحديت  ل ر  ب ع يكد  يف عداد ايمفقودع إال لن  يمكن اي  يور ع يب لم  ية ك ييرة ي حيديت    يل ر  ايم   

ا االضلراب يف األدانيد ي   «اي  ل»يف كتاب   مكن ي باحت لن يجد ويقف ع ب لم  ية  ي دار قلديع خصوص 

 في . ك يرة  

  ذا ما يت  ق بايحديت ايم لرب.

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي  (جالمدر)ندتقل إيب نوع جديد و و ايحديت 

 الُم،،ْدَرُج: الُمْلَح،،ُ  آِخ،،َر الَخَب،،،رْ  -213

 

 ِم،،ْن َق،،ْوِل راَو َم،،ا، ب،،َل َفْص،،َل َظَه،،رْ  

من اإلدخاا؛ ويذي  قاا: إن ايمدرج  و ما ي  حق يف آخير اييير ل  ي يدخل  :اإلدراج مأخوذ يف اللغ  

 يف آخر ايحديت.

لن ي دخل يف ايحديت ما يي  مد  يف إديداده لو و و اإلدراج  الإع ع ب دبيل ايتم يلع و«آخر»وقوي :  

 متد ع قد يكون اإلدراج يف لوا ايحديتع وقد يكون ودل  وقد يكون يف آخره.

كييان ذييي  يف   ييو ايحيديت ايييذ  ل دخييل فيي  مييا ييي  مديي ع ديواء   :أو الح،،دي  الُم،دَرج ف،فًذا اإلدراج

 .-شاء اهللإن -اإلدداد لو يف ايمتنع وديأيت يهذا لم  ة 

 بَل َفْصَل َظَهرْ 

  د ذي  من اإلدراج.ل  بال تمييز يميز  ذا ايكالم ايمدرج يف اإلدداد لو ايمتنع ولما إذا ميزه فال ي  

يا خليورة  ؒ ادرتدل ايحافظ اي راقي  ج؛ وذيي  يتدوعهياع و لي   يدر  يف ذ كير لم  ية ايحيديت ايم 

ا يف ايمتنع اي  ماء اعتدوا هبذا ايدوع عداية  شأهناع ما يت  ق باإلدراج يف ايمتنع لو يف اإلدداد كبيرة  ع خصوص 

ييألن ايح   عه  ميين كييالم رييير   ♀ميين لجييل تمييييز كييالم ردييوا اهلل  ة إنمييا تكييون باألحاديييت ج 

ف يذي   حجية   ذي  ايكالم ايذ  يي  بحجة   فإذا دخل يف ايحديت ما يي  مد  فإن ذي  يج ل  ايمرفوعةع 
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ع وتفصيي   ألنيواع ؒ ذا ايديوع وتالحظيون ادرتدياا ايحيافظ اي راقيي كبييرة هبي اعتدب اي  مياء عدايية  

 ايحديت ايمدرجع دواء لكان يف ايمتنع لو كان يف اإلدداد.

 ايحديت ايمدرج يف ايمتن لنواع:

 مد  ما يقا اإلدراج يف آخره. -1

 ومد  ما يقا اإلدراج يف ودل . -2

 ومد  ما يقا اإلدراج يف لوي . -3

ير ايحيديت ييتك م بيايكالم ولك ر ما يقيا اإلد راج يف آخير ايحيديت؛ ألن اييراو  حيدميا يفيرغ مين ذ ك 

يريد لن ي  ايذ  ي   ا وقا يف ايحديت مين بياب ايش  ف يذي  لك ير ميا يقيا اإلدراج يف  عرح وايتوضيي بين في  لمر 

 آخر ايحديت.

ع و و حديت ابن مس ود   ع حديت ايتشهد.◙ذكر يذي  ايحافظ اي راقي م اال 

ثدا عبدداودديت رواه لبو  ذا ايح  ثدا اهلل بن محميد ايد   ع قاا: حد  ثدا ز  ييرع قياا: حيد  في ييع قياا: حيد 

ثدي لن عبداهلل بن مسي ود لخيذ بييد  عن ايقادم بن م   ر  ايحسن بن ايح   ع ه  ييمرةع قاا: لخذ ع قمة بيد  فحد 

 ف   مدا ايتشهد يف ايصالة.عبد اهلل خذ بيد  ل ♀ولن ردوا اهلل 

ر ايحديت وقاا يف آخر:  :الهاهد فيهيف ايتحيا  هللع ايحديت ايم رو ع  ذه  ك  إَذا ُقْلت َهَذا َأْو »لن  ذ 

 .«ِشْئت َأْن َتْقُعَد َفاْقُعْد  َقَضْيُت َهَذا َفَقْد َقَضْيت َصََلَتك ، إْن ِشْئت َأْن َتُقوَا َفُقم ، َوإِنْ 

لن مين قيرل  ♀كيالم رديوا اهلل   ذا ايحديت هبذا ايسيياق جياء  يذا ايكيالم ع يب لني  مين

 ايتحيا ع فقد ق يت صالت ع فإن شئت لن تقوم فقمع وإن شئت لن تق د فاق د.

 .«َوِصَل  ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاِوَيَ  فِي اْلَحِديِ  اْلَمْرُفوِ  فِي ِرَواَيِ  َأبِي َداُود َهِذه »قاا ايحافظ اي راقي: 

 .«يف الحدي  من كَلا ابن مسعود قال هذا مدرجب » ع ع ل  ايتحيا«إذا ق ت  »وقاا ايحاكم: قوي : 

ر ايذ  ي   ◙فابن مس ود  ك  ات، فق،د قض،يت إذا قلت التحيَّ،»قاا يف ايتشهدع ثم قاا: ذكر  ذا ايذِّ

فظين اييراو  لن  يذا مين كيالم رديوا اهلل  .«م، وإن ش،ئت أن تقع،د فاقع،دأن تقوا فُق، صَلتك، ففن شئَت 

 .◙ذا من كالم بن مس ود فوص   بايحديتع وايصحي  لن   ♀

 رواه بايفصل عدد من ايرواةع قاا ايحافظ اي راقي:

َد( َوَص،،ْل  -214  َنْح،،ُو إَذا ُقْل،،َت: )التََّه،،هُّ

 

( َو )اب،،،ُن َثْوَب،،،اَن( َفَص،،،ْل   ٍَ )ُزَهْي،،،رب  َذا
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ع وييي  مين كيالم ◙ايرحمن بن ثابت بن ثوبان بي ن لن  ذا ايكالم مين كيالم بين مسي ود  ف بد

 .♀ ردوا اهلل

يا رووه كيذي ع حسيين ايج  فيي ومحميد بين عجيالن وريير مع رووه عين   داك عدد من اييرواة لي  

يي يييادة ايتييي يف آخيير ايحييديتع فييدا ذييي  لن ايحييديت يدتهيييع لو كييالم ايدبييي ر دون  ييذه ايزِّ ايحسيين بيين ح 

 يف ايتشهد. يدتهي عدد ت  يم  ي ذكر ايذ  يقاا ♀

ا من لنواع األنواع اإلدراج يقوا:  لي  

 : َوِمنْ،،ُه ُم،،ْدَرجب َقْب،،ُل ُقِل،،ْب ُقْل،،ُت  -215

 

 «أْس،،بُِغوا الُوُض،،ْوَء َوْي،،لب لِلَعِق،،ْب »ك،،،  

ل  لن  ييذا ع (َقْب،،ُل ُقِل،،ْب ) ل  مديي  ميين لنييواع اإلدراج مييا يقييا اإلدراج يف لوا دييددع  ييذا م دييب قوييي : 

َقاِب ِمَن النَّارِ َأْسبُِغوا اْلُوُضوَء َوْيلب لِلَ  »اإلدراج يقاع يف لوا ايمتن م ل حديت:   ذا ايحديت وقا فيي  ع «ْْ

م لن ايراو  يذكر ايحديت بتمام ع ثيم ييتك    -كما تقدم-إدراج يف لوي ع و ذا ايدوع ق يلع وربما نادر ألن  

 درج  ب ض ايرواة.قد ي   بكالم  

ع ثييم يييأيت بكييالم ميين عدييدهع ثييم يييأيت بحييديت ردييوا اهلل ♀لمييا لن يقييوا قيياا ردييوا اهلل  

 ن  قل  ما يقا.ع فإ♀

 ذا ايحديت رواه اييليب يف كتاب  ايفصلع رواه من رواية لبي قلن وشيبابة فرقهميا عين شي بة عين  

َأْس،،بُِغوا اْلُوُض،،وَء َوْي،،لب »: ♀ع قيياا: قيياا ردييوا اهلل ◙محمييد بيين زييياد عيين لبييي  ريييرة 

َقاِب ِمَن النَّاِر  ْْ  .«لِلَ

صل بايحديت يف لوي ع ما ايذ  يدا ع ب ذي ؟ع من قوا لبي  ريرةع « أسبغوا الوضوء»فقوي :   و 

قد روى  ذا ايحديت عن شي بةع عين محميد بين زييادع عين لبيي إياس لن آدم بن لبي  :يدل ْلى ذلك

ا لبيو  .«ارللْق،اب م،ن النَّ، وي،لب »قياا:  ♀فيإن لبيا ايقاديم  «أسبغوا الوض،وء»  ريرةع قاا: فيإذ 

وي،ل للْق،اب »: ♀ألميرع بقيوا ايدبيي ثم احت  يهذا ا «أسبغوا الوضوء»قاا:  ◙ ريرة 

 .«من النار

ع يف رير حديت لبي  ريرة  ذا  و حيديت صيحي ع يكين   حيديت لبيي «أسبغوا الوضوء»حديت: 

َقاِب ِمَن النَّارِ  » ريرة  ذا يم يوصل بحديت:  ْْ  .◙ع وإنما  و من كالم لبي  ريرة «َوْيلب لِلَ
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ا قد يقا اإلدراج يف ودط ايمتنع نحن لخ م ياا يحيديت وقيا فيي  اإلدراج يف  عذنا م ايين ديابقينلي  

 آخر ايمتنع و و حديت ابن مس ود.

َقاِب ِمَن النَّاِر  »وم اا إلدراج يف لوا ايمتنع و و حديت لبي  ريرة:   ْْ  .«َأْسبُِغوا اْلُوُضوَء َوْيلب لِلَ

 ▲حيديت عائشية  قد يقا اإلدراج يف ودط ايمتنع وذكروا يذي  لم  ة ك يرةع يكن من لشهر ا

َي،الَِي َذَواِت َوالتََّحنُّ،ُ  التََّعبُّ،ُد »يف صفة اييوحيع قاييت: وكيان يتحديت يف ريار حيراءع جياء يف ايحيديت:  اللَّ

يف ودط ايمتنع تفسير ايتحديت بايت بيد  يذا اإلدراج وقيا يف وديط ايميتنع وب ييِّن مين  فهذا إدراج  ع «اْلَعَددِ 

فسيير قييوا عائشيية ع ي  ؒ  ييذا ميين كييالم ايز يير   .«ده،،و التعبُّ،،  التحنُّ،،»خييالا ايروايييا  لن قوييي : 

 ت م داه ايت بد.تع ويبين لن ايتحد  : ايتحد  ▲

ا ذكر ايحافظ اي راقي م ياال آخير ييإلدراج يف وديط ايحيديتع و يو حيديت ب سيرة بديت صيفوان  لي  

ايوا فقي .«َمن َمسَّ ذك،ره أو أنثيي،ه أو رفغ،ه فليتوض،أ»يقوا:  ♀لهنا دم ت ردوا اهلل  ▲

درج من ب ض ايرواة.  إن قوا ايراو : لن يي  لو رفن   ذا مدرج؛ م 

قاا ايدار قلدي:  ذا رواه عبدايحميد عن  شام بن عروةع عن لبي ع عن ب سرةع و هم يف ذ كير األن ييين 

لن ع ي ديي ظ لن ذيي  مين قيوا عيروة: ريير مرفيوعوايمحفيو ا:قاع يرف ع وإدراج  ذي  يف حديت ب سرةوا

 .«َمن مّس ذكره فليتوضأ»مرفوع ايصحي : ايحديت اي

 و يل يق يف األصيل يف اي نية ع يب  :ع ايرف «نثييه أو الرف  فليتوضأأُ  ومن مسَّ »وقاا عروة بن ايزبير: 

لصييوا ايمنييابنع ل  لصييل ايفيييذينع لو لصييل اإلبييطع  ييذا يسييمب ايرفيي  لو األرفيياغع قييايوا  ييي مليياوا 

ر    قع  ذا ايمقصود بايرف .األع اء وما يجتما في  من ايوثق واي  

فقوي : لن يي ع ل  خصيتي ع لو ايرف ع لو ايرفي ع فهيذا ميدرج مين لحيد اييرواة لدرجي  مين كيالم عيروة 

 راو  ايحديت.

وقد تفيرد عبدايحمييد بين ج فير هبيذه ايزييادةع وبيي ن عيدد مين اييرواة ميدهم حمياد بين زييدع ولييوب 

 ع ويم يذكروا  ذه ايزيادة ايمدرجة يف ايمتن.«ضأَمن مّس ذكره فليتو»ورير م رووا ايحديت ب فظ: 

إيييب بيييان لنييواع  ؒ هبييذا نكييون انتهيدييا ميين لنييواع اإلدراج يف ايمييتنع ثييم انتقييل ايحييافظ اي راقييي 

 اإلدراج يف اإلدداد.
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واإلدراج يف ايمتن لوضخ من اإلدراج يف ايسددع اإلدراج يف ايسدد يحتاج مديا إييب شييء مين ايتيدقيق 

 هوا م ي يا إخوانع قاا:وايبيانع فتدتب

 َوِمنْ،،ُه َجْم،،ُع َم،،ا أَت،،ى ُك،،لُّ َط،،َرْف  -216

 

 ِمنْ،،،،،،ُه بِفْس،،،،،،نَاَد بَِواِح،،،،،،َد َس،،،،،،َلْ   

،،َلَِا َق،،ْد  -217   ك،،، )َوائِ،،َل( يف ِص،،َفِ  الصَّ

 

َح،،،،،ْد    ُاْدِرَج )ُث،،،،مَّ ِجْئ،،،،ُتُهْم( َوَم،،،،ا اتَّ

تن واإلديدادع ل  اجتميا فيي  إدراج  ذا ايم اا ايذ  ذكره ايحافظ اي راقي  دا وقيا فيي  إدراج يف ايمي 

 متن وإدراج يف إدداد.

ييدية عديد  ؒ  داودوذي  لن عددنا حيديت لخرجي  لبيو   مين روايية زائيدة وشيري  وديفيان بين ع 

 ايدسائيع ك هم عن عاصم بن ك  يب عن لبي ع عن وائل.

جير  اهلل يف صيفة صيالة رديوا  ◙ايذ  يهمدا عاصم بن ك  يبع عن لبي ع ك يب عن وائيل بين ح 

ل  اي ييابع اس ع يهم ج  ايد   ع قاا يف آخر ا: ثم جئتهم ب د ذي  يف زمن في  برد شديد فرليت  ♀

ك ليديهم تحت اي ياب. ر   ت ح 

ل  اي ياب»: معنى قول ي مين  ظم اي يابع ل  يشدة ايرد يبسوا مالب  ك ييرة مين لجيل ايتيوقِّ ل  م   «ج 

 فا رفا اييدين ي تكبير.اير   حركون ايديهم تحت اي يابع حينايردع ورآ م ي  

: -و يو موديب بين  يارون-ع قياا لحيد ايحفياظ «ثم جئتهم بعد ذلك يف زمان فيه برد ش،ديد»فقوي : 

 ذا ايكالم يي   و هبذا اإلددادع وإنما ا درج ع ي ع و و من رواية عاصمع عين عبيدايجبار بين وائيلع عين 

 ب ض ل   ع عن وائل.

 :ْندنا إسنادان

ر إدداد يروي  عاص ج   .◙م بمن ك يب عن لبي ع عن وائل بن ح 

ر  ج  ع يي  عن لبي  مباشرةع عين ◙وعددنا إدداد آخر يروي  عاصم عن عبدايجبار بن وائل بن ح 

 ب ض ا   ع عن وائل.

و  بإدداد عاصم عن لبي  عن وائلع ثم جئت ب د ذي  يف زمن في  بيرد  فقوي  يف آخر ايحديت ايذ  ر 

ايجبار بن وائيلع عين  ي روى عن عاصم عن لبي ع وإنما ي روى عن عاصم عن عبد واب لن  الشيدع  ذا ايص  

 ب ض ل    عن وائل.
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ا عاصم بن ك  يب عد  إددادان:  فإذ 

جر   .◙إدداد عن لبي ع عن وائل بن ح 

جر و و عبدايجبارع عن ب ض ل    عن وائل.  وإدداد آخر عن ابن وائل بن ح 

ذي  يحرك ليديهم تحت اي ييابع  يذا ايحيديت إنميا يرويي  فآخر ايحديت  ذا: ثم جئت ايداس ب د 

 ع يب فهديا اإلدراجع لدرج ب يض ميتن  ع ◙عاصم من طريق عبدايجبارع عين ب يض ل  ي ع عين وائيل 

 .آخر إدداد  

هذه إحدى صور إدراج ايميتن واإلديداد؛ ألني  فةع  ذه ايصورة واضح -إن شاء اهلل-ن ف سب لن يكو

هع وايسيبب يف ذيي  واضي ع  يب عن لبي  عن جدِّ ع و و إدداد عاصم بن ك  آخر لدرج ب ض ايمتن يف إدداد  

 تشاب  اإلددادين  دا عاصم بن ك يب عن لبي  عن وائل.

 .◙ يبع عن عبد ايجبار بن وائلع عن ب ض ل    عن وائل و داك عاصم بن ك  

،،َلَِا َق،،ْد  -217  ك،،، )َوائِ،،َل( يف ِص،،َفِ  الصَّ

 

َح،،،،ْد ْدِرَج )ُث،،،،مَّ ِجْئ،،،،ُتُهْم( وَ أُ    َم،،،،ا اتَّ

ل  لن  ذين اإلددادين يم يتحدا يف رواية  ذا ايحديتع وإن  ذه ايزيادة مروية بإدداد؛ ويذي  يقيوا  

ا لوا ايحييديتع بييل حييد إدييداد  ييذا ايليير  األخييير مييع ل  ومييا ات  «ق،،ولي وم،،ا اتح،،د»ايحييافظ اي راقييي: 

 يو كتبتم  ذا ال بأس.ع إدداد ما ميت ف

ثم جئتم بعد ذلك يف زمن في،ه »ع ل  قوي : «ا اتحد إسناد هذا ال رف األخيروم»قاا ايحافظ اي راقي: 

ٍ أي،ديهم تح،  الثي،اب، فه،ذا  ٍ أيديهم تح،ت الثي،اب، أو َتَح،رَّ برد، فرأيت الناس ْليهم ُجّل الثياب ُتحرِّ

 .«الحدي ، أو هذا ال رف، يقول الحاف  العراقي: بل إسنادهما مختل 

 ألخير ما لوا ايحديتع بل إدداد ما ميت فع كما دبق بيان .وما اتحد إدداد  ذا ايلر  ا

  ذا ايدوع األوا من لنواع إدراج ايسدد.

 :النو  الثاين

  َوِمنْ،،،ُه أْن ُي،،،ْدَرَج َبْع،،،ُض ُمْس،،،نَدِ  -218

 

،،،،،نَدِ    يف َغْي،،،،،رِِه َم،،،،،َع اْخ،،،،،تَِلَِف السَّ

 َنْح،،،ُو )َوَلَ َتنَاَفُس،،،ْوا( يف َم،،،ْتِن )َلَ  -219 

 

 َفُم،،،،،ْدَرجب َق،،،،،ْد ُنِق،،،،،َلَ َتَباَغُض،،،،،وا(  

 قبل لن نشرح ايبيتين نبين ايحدي ين ايذين وقا فيهما اإلدراج. 
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نيادع عين األعيرجع عين لبيي  رييرةع عين ايدبيي ْندنا حديثان ؛ حديت يروي  اإلمام ماي  عين لبيي ايزِّ

ُس،وا»: ♀ ُس،وا ، َوََل تَ  إيَّاُكْم َوالظَّنَّ ، َففِنَّ الظَّنَّ َأْك،َذُب اْلَح،ِديِ  ، َوََل َتَجسَّ نَاَفُس،وا ، ، َوََل َتَحسَّ

 ع  ذا حديت.«َوََل َتَحاَسُدوا

قياا:  ♀لن رديوا اهلل  ◙وعددنا حديت يروي  اإلمام ماي  عن ايز ر ع عن لني  

 ع إيب آخر ايحديت.«ََل َتَباَغُضوا َوََل َتَحاَسُدوا ، َوََل َتَداَبُروا»

نادع عن األعرجع عن لبي  ريرة.ماي  عن لب إددادان: ؟إًذا ْندنا كم إسناد  ي ايزِّ

 وعددنا ماي  عن ايز ر  عن لن .

مين حيديت لبيي  ايحدي ان بيدهما تشاب ع وبيدهما اخيتال  يف ايميتنع فجياء ب يض اييرواة فأخيذ ك مية  

ايزنادع حديت ماي  عن لبي ايزنادع وج  ها يف حديت ايز ر  عن لن ع فروى حديت ايز ر  عن لني  

 .« ، َوََل َتنَاَفُسوا َتَباَغُضوا َوََل َتَحاَسُدوا، َوََل َتَداَبُرواََل »هبذا اي فظ: 

ع يف حديت ايز ر ع بيدما  يي يف األصيل يف حيديت لبيي ايزنياد؛ ف يذي  «وَل تنافسوا»فأدخل قوي : 

أْن ُي،ْدَرَج  َوِمنْ،هُ ع )ومدي  لن ييدخل يف حيديت مسيددع (ندِ ِمنُْه أْن ُي،ْدَرَج َبْع،ُض ُمس،وَ ) يقوا ايحافظ اي راقي:

ومد  لن يأخيذ ب يض حيديت مسيدد ويدخ ي  يف رييرهع فقيد لخيذ ميا يف حيديت لبيي ع (َبْعُض ُمْسنَِد يف َغْيرِهِ 

  ر  ما لن ايسددين ماذا هبما.ايز  ولدخ   يف حديت  ع«وَل تنافسوا»ناد و و قوي : ايزِّ 

   من حديت لن .من حديت لبي  ريرةع وذي تبايدانع  ذاتنايران م  ميت فانع ايسددان م  

 َنْح،،،ُو )َوَلَ َتنَاَفُس،،،ْوا( يف َم،،،ْتِن )َلَ  -219

 

 َتَباَغُض،،،،،وا( َفُم،،،،،ْدَرجب َق،،،،،ْد ُنِق،،،،،َلَ  

يا   فإن لحد ايرواة و و د يد بن لبي مريم روى  ذا ايحديت عن ماي ع عن ايز ر ع عن لن  مرفوع 

 .«ََل َتنَاَفُسوا، وَ  َتَباَغُضوا َوََل َتَحاَسُدوا، َوََل َتَداَبُرواََل »فقاا في : 

ع وايصيحي  لن اإلميام ◙يف حيديت مايي  عين ايز ير ع عين لني   «وَل تنافس،وا»فزاد قويي : 

ا إنما يرو   ذه اي فظة يف حديت لبي ايزناد ال يف حديت ايز ر  عن لن .  مايك 

يأ ايع ي دي «ايموطأ»يقوا ايحافظ اي راقي يف شرح ع و كذا ايحدي ان عدد رواة   يذين كل رواة ايموط 

ع يف حديت لبي ايزنادع ويم يذكروا  ذه ايزييادة «وَل تنافسوا»رووا ايحديت عن اإلمام ماي  ج  وا قوي : 

 يف حديت ايز ر .
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ل  د يد ابن لبي مريم ع ب مايي  عين ابين شيهابع وإنميا يرويهيا  «وقد وهم فيه ابن أبي مريم»قاا: 

 ماي  يف حدي   عن لبي ايزناد.

 قاا ايحافظ اي راقي:

...................................... 

 

 َفُم،،،،،،،،،،،،،ْدَرجب َق،،،،،،،،،،،،،ْد ُنِق،،،،،،،،،،،،،َلَ  

س،،وا( أْدَرَج،،هُ  ِم،،نْ  -220   َم،،ْتِن )َلَ َتَجسَّ

 

 )اْب،،،،،ُن أب،،،،،ي َم،،،،،ْرَيَم( إْذ أْخَرَج،،،،،هُ  

 في  حديت ماي  عن ايز ر  عن لن . «وَل تنافسوا»ل  إذ رواه د يد بن لبي مريم لدرج قوي :  

َل »اييذ   يو حيديت لبيي ايزنيادع وال يوجيد يف حيديت:  ع«َل تجسس،وا»وايصحي  لني  يف حيديت:  

 .«تباغضوا، وَل تحاسدوا

ثينع ودقة األئمة يف ايروايةع ييروون كيل حيديت  ب فظي ع ال ييدخ ون  ذا يا إخوان يبين يدا دقة ايمحدِّ

 .♀وال يفظ ا يف يفظع وإن كانت  ذه األيفاظ ك ها عن ايدبي  حدي  ا يف حديت

 ما اي فظ اآلخر.دريرة دما  ذا اي فظع فرووه كما دم   لبو  ريرةع ولن  يكن ابو  

ث باألحاديييت يف مواضييا عدييدةع فكييل صيحابي يحفييظ مييا ي   ♀وت  ميون لن ايدبييي   حيدِّ

ثون دماع فهذا ي   من دقة يف حفظ ايسدة ع ب صاحبها لف يل ايصيالة  -رحمهم اهلل-بين يدا ما لوتي  ايمحدِّ

 وايسالم.

 ت من لنواع اإلدراج يف ايسددع قاا:ايدوع اي اي

،،،،َ  َوَردْ  -221 َْ ،،،،ْن َجَما َْ  َوِمنْ،،،،ُه َم،،،،ْتنب 

 

،،،نَْد    َوَبْعُض،،،ُهْم َخ،،،اَلَ  َبْعض،،،م يف السَّ

 َفَيْجَم،،،،ُع الُك،،،،لَّ بفْس،،،،نَاَد َذَك،،،،رْ  -222 

 

َظ،،،ُم( الَخَب،،،رْ   ْْ ْنِب أ  َكَم،،،ْتِن )أيُّ ال،،،ذَّ

نْ،َد )َواِص،َل( َفَق،طْ  -223 
ِْ ْم،رًا(  َْ  َففنَّ )

 

 َبْيَن )َش،قْيَ ( َو )اْب،ِن َمْس،ُعْوَد( َس،َقطْ  

َم،،ُذ( َك،،َذا )َمنُْص،،ْوُر( -224  ْْ  َوَزاَد )اَل

 

ْم،،،،،،ُد اَلْدَراِج َلَه،،،،،،ا َمْحُظ،،،،،،ْورُ   َْ  َو

اييرحمن بين  يف ايسيدنع مين طرييق عبيد ؒ  ذا يت   بايم ااع  ذا حديت رواه اإلمام ايرتمذ   

األعميشع احفظيوا اي الثية  يؤالءع واصيل األحيدبع مهد ع عن دفيان اي ور ع عين واصيل ومدصيور و

 ومدصور بن ايم تمر واألعمش.

ي ديي ابين مسي ودع قياا: ق يت ييا رديوا اهللع ل   اهلل عن لبي وائلع عن عمرو بن شرحبيلع عن عبيد

ِه نًدا َوُهَو َخَلَقك»ايذنبي لعظم؟ع قاا:  ديدادع  يذا ايشيا د عديدنا  ديا اإل ع إيب آخر ايحديت.«َأْن ُتْجَعَل لِلَّ
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ثالثة مشايخ: مدصيور واألعميش وواصيلع و يؤالء اي الثية ايحديت  كذا رواه بن مهد  عن دفيان عن 

وقيا فيي   :قايوا ع ما ايذ  وقا يف  ذا اإلدداد؟اهللايمشايخ عن لبي وائلع عن عمرو بن شرحبيلع عن عبد 

ل ع يب روايية مدصيور واألعميشع روايية واصي وحفظي  لدرج      ددع فيإن ابين مهيد  ميا إمامت يإدراج يف ايس  

واصل يقوا اييليب وريره: رواية واصل  ذه مدرجة ع يب روايية مدصيور واألعميش؛ ألن  رواية كيف؟

اع واصل األحدب يرو  ايحديت عن لبي وائلع عن ابن مس ود مباشيرةع ال ييذكر  واصال ال يذكر في  عمر 

 .اهلل ئل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدبيدما األعمش ومدصور يرويان  عن لبي واع عمرو بن شرحبيل

 :ففًذا ْندنا طريقان

 طريق يروي  واصل عن لبي وائلع عن ابن مس ود مباشرة.

 وطريق يروي  األعمش ومدصور عن لبي وائل بزيادة عمرو بن شرحبيلع عن ابن مس ود.

يا ييذكر ون عميرو بيدما ابن مهد  روى  ذا ايحديت عن دفيانع عن مشايي  اي الثةع فج  هيم جمي  

 ال ييذكرهع فهيذا نيوع مين إدراج ايسيددع بيين ألن واصيال   عبن شرحبيلع بيدما عمرو مدرج يف رواية واصيل

 ذا اإلدراج بيد  يحيب بن د يد ايقلانع فرواه عن دفيان اي يور ع وفصيل لحيد ما عين اآلخيرع لخرجي  

يانع عين مدصييور كيذي  اإلميام ايبيييار  يف ايصيحي  عيين عميرو بيين ع ييع عيين يحييب ايقلييانع عين دييف

 ع فهذا ايوج  األوا.اهللواألعمش كال ما عن لبي وائلع عن عمروع عن عبد 

 .اهللدفيان عن مدصور واألعمشع كال ما عن لبي وائل عن عمرو عبد 

 .اهلل عبد ورواه يحيب ايقلانع عن دفيان عن واصلع عن ابي وائل عن

درج روايية واصيل ايتيي ييم ي يذكر فيهيا حيت ل وقا فيها إدراجع ؒ فتبين هبذا ان رواية بن مهد  

 عمر بن شرحبيلع ع ب رواية األعمش ومدصور ايتي ذ كر فيها عمرو بن شرحبيل.

سع  ذكير حيديت ع يقوا: ذكر   يذا ايحيديت البين مهيد شيخ ايبيار ع و و عمرو بن ع ي ايفال 

كره ي  قاا: دعي ع يحيب بن ايقلانع ايذ  فصل في  بين حديت واصلع وحديت األعمش ومدصورع ف ما ذ

ثت  ب  من قبل وفي  ذي  اإلدراج. دع .  ل  دع ايحديت ايذ  قد حد 

ثدا عن دفيانع وعن األعمش ومدصور وواصيل عين لبيي وائيل  قاا: فذكرت  ي بد ايرحمنع وكان حد 

 .«دع ع دع »عن لبي ميسرةع ل  عمرو بن شرحبيلع فقاا: 
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 لخلأ فيها.كأن  عر  خلأه ولمره برتك ت   ايرواية ايتي 

لن ايحافظ مهميا لويت مين ايحفيظ وايم رفيةع فإني  قيد يقيا يي  شييء مين اييو م اييسيير  نأخذ من هذا

 ايمنتفر يف جانب صحي  حدي  .

َ  َوَردْ ) ن ود إيب األبيا  يدربلها بما ذكرناع قاا: َْ ْن َجَما َْ ايمتن  و حديت ابين مسي ود ع (َوِمنُْه َمْتنب 

.  ايذ  مر 

،،،نَْد   ..................... ...............  َوَبْعُض،،،ُهْم َخ،،،اَلَ  َبْعض،،،م يف السَّ

 َفَيْجَم،،،،،،،،ُع الُك،،،،،،،،لَّ بفْس،،،،،،،،نَاَد َذَك،،،،،،،،رْ  

 

 .................................. 

 يروى بإددادين: «أي الذنب أْظم»حديت: 

 إدداد يروي  واصل عن لبي وائلع عن ابن مس ود.

ن لبيي وائيلع عين عميرو بين شيرحبيل عين ابين مسي ودع ل  وإدداد آخر يروي  األعمش ومدصور عي 

 بزيادة عمرو بن شرحبيل.

،،،نَْد   ....................................   َوَبْعُض،،،ُهْم َخ،،،اَلَ  َبْعض،،،م يف السَّ

خييايف مدصييور واألعمييش واصييال يف  ييذا اإلدييدادع فيييأيت ب ييض ايييرواة يجمييا ايكييل بإدييدادع جمييا  

ا.اإلددادينع فج  هما إددا ا واحد   د 

....................................... 

 

َظ،،،ُم( الَخَب،،،رْ   ْْ ْنِب أ  َكَم،،،ْتِن )أيُّ ال،،،ذَّ

نْ،َد )َواِص،َل( َفَق،طْ  -223 
ِْ ْم،رًا(  َْ  َففنَّ )

 

 َبْيَن )َش،قْيَ ( َو )اْب،ِن َمْس،ُعْوَد( َس،َقطْ  

ر عمرو يف رواية واصل    طع رير موجود.رير موجودةع لو عمرو يف رواية واصل دقذ ك 

 لما يف رواية األعمش ومدصور فإن عمرو بن شرحبيل مذكور.

 ل  لبا وائلع ل  لبا وائل ادم  شقيق ابن د مة. (َشقْيَ  )قوي : 

نْ،َد )َواِص،َل( َفَق،طْ  -223
ِْ ْم،رًا(  َْ  َففنَّ )

 

 )اْب،،ِن َمْس،،ُعْوَد( َس،،َقطْ َب،،ْيَن )َش،،قْيَ ( وَ  

َم،،،،،،ُذ( َك،،،،،،َذا )َمنُْص،،،،،،  ْْ  ْوُر(َوَزاَد )اَل

 

 

 

 

  

ر عمرو بن شرحبيل.مهرانع واألعمش د يمان بن   ومدصور بن ايم تمر  ما اي ذان عددما زيادة ذ ك 

ثم ختم  ذه األبيا  بقاعيدةع و يي لن ت ميد اإلدراج ال يجيوزع ال يجيوز ت ميد اإلدراج؛ وييذي  ميا 

 و م واييلأ.وقا من إدراج دواء يف اإلدداد لو يف ايمتن مما م ب إنما  و ع ب دبيل اي
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لما ت ميد اإلدراجع فهيذا نيوع مين ايكيذبع ودييأتيدا ب يض لم  تي  يف مبحيت ايموضيوعع إذا ل درج يف 

ا فهيذا ميين لنيواع ايحيديت ايموضيوعع كمييا دييأيت  يف ايييدرس  -إن شياء اهلل-ايحيديت ميا ييي  مديي  ت ميد 

 ايقادم.

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

ي ن.وص   ب اهلل ود  م ع  
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح     ب ن ب يِّد ا م 
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َؤال ا إال  :السُّ عدد  حديت اخت   ف في  ع ب لوج ع وقد حكم ايرتمذ  وايبيهقيي بأني  م يلرب ديدد 

 لحد األوج  لك ر ولقوى من األوج  األخرىع فكيف لصدا يف تيرج ؟

باالضييلراب قييد يكييون نسييبي اع بايدسييبة إيييب اجتهيياد لحييد  ييذا ميير ايتدبييي  ع ييي  لن ايحكييم  الج،،واب:

اظ ف  ن يف ايبحيتع م  ييكين ندصي  األخ ايسيائل لني  ي   عيدتفيي ع فإذا لمكن ايرتجي  فإن  ذا االضلرابايح 

ي ع يف  يذا ايحكيم    حتب يقف ع ب كالم إمام من األئمة يبن  ذا ايرتجي ع فهذا لحسين مين لن يسيتقل بدفس 

ن كان ايرتجي ع إذا ترج  ي  ذي  ال بأس لن يحكم ب  بشر  لن يكون ممين تمكين يف لما إذا ترج  عدده إ

  ذا اي  مع وقويت م رفت  وق يل ما  م.

َؤال درج ايمتن؟ :السُّ  لال ي  تر حديت د يد بن مرين من م 

درج إددادع ايحديت؛ حديت د يد بن لبي مريم ميدرج ميتن ألني  لدرج : الجواب درج متنع وم   و م 

 ع يف حديت ايز ر  عن لن .«وَل تنافسوا»: قوي 

يدرج إديدادع  ومدرج إدداد؛ ألن حديت ايز ر  عين لني  ييي  فيي  اي فظيةع فهيو باالعتبيارين  يو م 

درج متن.  وم 

َؤال  ل اإلدراج ايمحظورع  ل يص  لن يقاا محظور ع ب ايراو  ألن اإلدراج قد يكون يتبييين  :السُّ

 م دب؟

حظور دواء كان ي تبين لو ريرهع يكن إذا لرد  لن تبين فافصل بما يشي ر ن م  و اإلدراج م: الجواب

 .♀ايساما بأن  ذا ايكالم مد ع ويي  من كالم ردوا اهلل 

يا نسيتفيده لني  إذا ذكرنيا حيدي  ا يرديوا اهلل   ال نصيل كالمديا بي  إال  ♀ ذا بايدسبة يديا لي  

ي تع بفصل؛ يكي ال يظن ايساما لن  ذا من ضمن 
د  بما ايسائل يريد لن يدفي وقوع اإلثم عمين ذكير فرايح 

او   ذي  من ايرواةع ن يم  يم ال ييأثمون؛ ألني  ربميا  فصيلع يكين اييراو  عدي   يو اييذ  وصيل ذيي  ايير 

 بايحديت.

يدرجع ايمييدرج كميا ق دييا ييلورتيي   ييرين لنديا يييم نييذكر ب يض ايمصييدفا  يف ايم  يا  ييذا ايسيؤاا ذك  لي  

دفوا في  مصدفا  ك يرةع وك ير مدها موجودع ل مها كتاب ايحافظ ي يلييب ول ميت  اعتدب اي  ماء ب ع وص

ييدرج يف ايدقييل»ايبنييداد ع  ييدرج يف »ع و ييو ملبييوع يف طب تييينع «ايفصييل ي وصييل ايم  ايفصييل ي وصييل ايم 
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ج و يو جيزء يلييف اختصيره مين كتياب ي حيافظ ع «ايدقل ر  يد  ج ايم  ر  د  ا ايسيوطي ي : ايم  بين حجيرع اولي  

 مفقودع يكن اختصار ايسيوطي موجود بين ليديداع وذكر لن  زاد في  ب ض ايزيادا . وكتاب ايحافظ

َؤال  ؟كيف نميز بين اإلدراج وزيادة اي قة :السُّ

ال ش  لن  داك تداخل بين  ذين ايدوعينع يمكين لن نقيوا ايفيرق بيدهمياع لو مين ايفيروق : الجواب

مدرج يف ايحديت وكان من ثقةع فهذا يكيون مين زييادا  بيدهما إذا تبين لو ترج  بأدية قوية لن  ذا اي فظ 

درج. ا من ايحديت ايم   اي قا ع ومن لي  

من ايمواضيا ايتيي يجتميا فيهيا اإلدراج وزييادة اي قيةع لن يتبيين لن  يذا اييراو  اي قية قيد لدرج  يذا 

ا.  اي فظع ولن  يي  من ايحديت قوال  واحد 

 ن زيادا  اي قا ع ومن ايحديت ايمدرج.ففي  ذه ايصورة يجتما لن يكون  ذا ايحديت م

مرجوحيية لو  ييذه ايزيييادة شيياذة إال ميين بيياب  -ميي ال  -لمييا ذا وقييا اخييتال  ويييم نقييل لن  ييذه ايزيييادة 

ايرتجي  دون ايجزمع فإن  ذه ايزيادة تقلا يف مبحت زيادا  اي قا  وال ت د من اإلدراج؛ ألهنا محتم يةع 

فهيذا إدراج ومين  م ايداقد لن  ذه ايزيادة ييست من ايحديتعحيت يجزع حفوظةوإن كان ترج  لهنا رير م

وحيت كانت  داك نسبة من ايظن لن  ذا اي فيظ ربميا يكيون مين ايحيديتع وإن تيرج  ع ايزيادا  اي قا 

 خالف ع فهذا يكون من باب ايزيادا  ويي  من باب اإلدراج.

َؤال  ا؟يو ذكرتم ايفرق بين االضلراب وت ار  ايوصل واإلردا :السُّ

ت ييار  ايوصييل واإلرديياا إذا لمكيين فييي  ايرتجييي ع ويييم يتدييوع االخييتال ع فهييذا يييي  : الج،،واب

ش،يَّْبتني »مي ال كميا مير  يف حيديت ع يمكن ايرتجي ع فهذا اضلراب ويم اضلراباع لما إذا تكاثر االختال ع

 ع  ذا إرداا.♀مرة ايحديت ي روى عن عكرمة عن ردوا اهلل  «هو وأخواتها

ك  رمة عن لبي بكر.ومرة عن ع 

 ومرة عن عكرمةع عن لبي جحيفةع عن لبي بكر.

 ومرة عن ع كرمة عن ابن عباسع عن لبي بكر.

 ييذا ايتدييوع يف االخييتال  مييا عييدم إمكانييية ايرتجييي  يج ييل  ييذا ايدييوع م ييلرب اع ويييي  ميين بيياب 

 ايت ر  يف ايوصل واإلرداا.
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ييرو ايحييد قييطع لحييد ما مردييلع واآلخيير ث ع ييب وجهييين ف3لمييا ت ييار  ايوصييل واإلرديياا لن ي 

 موصوا.

و  مردال   و  موصوال  ع ب لوج ع ور  ع ور  و  موصوال  و  مردالع ور   ع ب لوجي ع ايم اا ايسابق ر 

 فهذا يي  ت ار  وصل وإردااع وإنما  و اضلراب.

 لما ت ار  ايوصل واإلرداا ي روى ع ب وجهينع ويمكن ترجي  لحد ايوجهين.

 يدوعين.فهدا هبذا يت   ايفرق بين ا

َؤال  وجدبوه ايسواد  ل  ي مدرجة؟ :السُّ

 ب ض األئمة كأبي حاتم حكم بأهنا مدرجةع وايمسأية فيها خال ع وفيها تفصيل.ايجواب: 

َؤال ا كاألعمش ومدصور؟ :السُّ ا لن  لثبت عمر   ذكر ب ض شراح األيفية لن  قد رو  عن واصل لي  

ايك ية و فتبين لن ايمحفيوظ مين روايية واصيل ايحديت دبق خرجداه يف ب ض ايدروس يف : الجواب

ر عمرو بن شرحبيل.  عدم ذ ك 

ا يف رواية واصل فقد لخلأ؛ ف ذي  م دب قوا ابن مهد    : دع ع دع ع ال ي ديي ؒ فمن ذكر عمر 

ثت  ب .  لن  يرتك رواية ايقلانع وإنما ايم دب يدا ع ي  ايسياق لن  يقوا دع ايحديت ايذ  حد 

 ْْ  َلمواهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

428 

 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 عمَلْوُضْوُع

 

ِعْيِ : الَخَب،ُر الموُض،ْو ُ  - 225  َشرُّ الضَّ

 

 الَك،،،،،ِذُب، الُمخَتَل،،،،،ُ ، الَمْص،،،،،نُْو ُ  

 يف َم،،،،ْتَن اْو يف َس،،،،نََد إِن اتََّض،،،،ْل  - 210 

 

،،ا إِْن َرَج،،ْل فِ    ْي،،ِه َتَس،،اِوي الُخْل،،ِ ، َأمَّ

 َوَكْي،،َ  َك،،اَن َل،،ْم ُيِجْي،،ُ وا ِذْك،،َره - 226 

 

ِل،،،،ْم، َم،،،،ا َل،،،،ْم ُيَب،،،،يِّْن أْم،،،،َرهْ   َْ  لَِم،،،،ْن 

 َوأْكَث،،،َر الَج،،،اِمُع فِْي،،،ِه إْذ َخ،،،َرْج  - 227 

 

نَ،،ى: أَب،،ا الَف،،َرْج   َْ ،،ْعِ ،   لُِمْ َل،،ِ  الضُّ

 ْيِ  أْض،،ُرُب َوالَواِض،،ُعْوَن لِلَح،،دِ  - 228 

 

ُهْم َق،،،،،،ْواب لُِ ْه،،،،،،َد ُنِس،،،،،،ُبوا   َأَض،،،،،،رُّ

 َق،،،ْد َوَض،،،ُعْوَها ِحْس،،،َبً ، َفُقبَِل،،،ْت  - 229 

 

 ِم،،،،،نُْهْم، ُرُكْوَن،،،،،م َلُه،،،،،ُم وُنِقَل،،،،،ْت  

اَدَه،،،،،،،ا - 230   َفَق،،،،،،،يََّض اهَّللُ َلَه،،،،،،،ا ُنقَّ

 

 َفَبيَّنُ،،،،،،،،،وا بِنَْق،،،،،،،،،ِدِهْم َفَس،،،،،،،،،اَدَها 

ْص،َمَ  إْذ َرَأى - 231  ِْ  ال،َوَرى َنْحَو أب،ي 

 

،،،ِن الُق،،،َراِن، ف،،،اْفَتَرى  َْ َم،،،م َن،،،أْوا  ْْ  َز

،،َورْ  - 232   َلُه،،ْم َح،،ِدْيَثم يف َفَض،،ائِِل السُّ

 

بَّ،،،اَس، فبئَس،،،َما اْبَتَك،،،رْ   َْ ،،،ِن اْب،،،ِن  َْ 

َت،،َرْف  - 233  ْْ ،،ْن ُأَب،،يو ا َْ  َك،،َذا الَح،،ِدْيُ  

 

 َراِوْي،،،ِه بِالَوْض،،،ِع، َوبِئَس،،،َما اقَت،،،َرْف  

،،،،،،ُه كَِتاَب،،،،،،هْ  َوُك،،،،،لُّ َم،،،،،،نْ  - 234  َْ  أْوَد

 

 ُمْخ ِ،،،،،يءب َص،،،،،َواَبهْ  -َكالَواِح،،،،،ِديِّ  

َل،،ى التَّْرِغْي،،ِب  - 235  َْ َز الَوْض،،َع   َوَج،،وَّ

 

اَا، َويف التَّْرِهْي،،،،،ِب    َق،،،،،ْوُا اب،،،،،ِن َك،،،،،رَّ

 َوالَواِض،،ُعْوَن َبْعُض،،ُهْم َق،،ْد َص،،نََعا - 236 

 

نْ،،،ِد َنْفِس،،،ِه، َوَبْع،،،ضب َوَض،،،َعا 
ِْ  ِم،،،ْن 

 ْع،،ِض الُحَكَم،،ا يف الُمْس،،نَدِ َك،،َلَا بَ  - 237 

 

 َوِمنْ،،،،ُه َن،،،،ْو ب َوْض،،،،ُعُه َل،،،،ْم ُيْقَص،،،،دِ  

 َنْح،ُو َح،ِدْيِ  َثابِ،َت )َم،ْن َكُث،،َرْت  - 238 

 

 َص،،،َلَُتُه( الَح،،،ِدْيَ ، َوْهَل،،، ب َس،،،َرْت  

 َوُيْع،،َرُف الَوْض،،ُع بِ،،اَلْقَراِر، َوَم،،ا - 239 

 

َل َمنِْ َلَت،،،،،،،،،،،ُه، َوُربََّم،،،،،،،،،،،ا   ُن،،،،،،،،،،، ِّ

َك،،ِ  ُقْل،،ُت: اْسَتْه،،َكَلَ  ُيْع،،َرُف  - 240   بِالرِّ

 

َل،،،ى  َْ ( الَقْ ،،،َع بِالَوْض،،،ِع   )الثََّبِج،،،يُّ

َتَرَف الَواِض،ُع إْذ َق،ْد َيْك،ِذُب  - 241  ْْ  َماا

 

نْ،،،،،،ُه ُنْض،،،،،،رُِب   َْ ُه، َو  َبَل،،،،،،ى َن،،،،،،ُردُّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

يا ذكر ياع اآلنيف األبييا  ؒ  اي راقيي ايحيافظ ذكر  خلورتي  يي  ايحيديت ع يوم لنيواع مين نوع 

 .ايموضوع ايحديت و و لال ول ميت ع



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
429 

ف  كما ايموضوع وايحديت  .اي  يف شر إن  :قاا عؒ  اي راقي ايحافظ عر 

 ايميت قع ايمصدوع. ايكذب ايير لن  :وت ريف  ايموضوعع ايحديت  و وشر ا األحاديت فأض ف

 يدسيب حييت ع♀ اهلل ردوا ع ب ايمكذوب ايمصدوع ايميت ق ايمكذوب ايحديت فهو

يا يق ي  ييم ميا ♀ اهلل رديوا إيب ايواضا  ذا اع مدي ع اختالق   ايكيذب يت ميد ل  متي يق وت ميد 

 .ايموضوع ايحديت  و فهذا واالختالقع

 لن يمكين نسيبة ل  يوجيد ال ألني  اي ي يف؛ شير اي راقي: ايحافظ قاا كما  و ايموضوع وايحديت

 اهلل رديوا ع يب كيذب يمين ايشديد ايوعيد من ذي  ريف ورد ويما ؛♀ ايدبي إيب يدسبت  تص 

♀.  

 كيذب يمين شيديد وعيد فهذا ع«ارالنَّ  نمِ  هُ َد عَ قْ مَ  فليتبوأ ْلي كذب َمن»ايمتواتر:  ايحديت ذي  ومن

 ♀ -اهلل رديوا ع يب ايكذب ألن ايدار؛ يف مق د ي  يكون لن باي ذاب موعود لن  ♀ ايدبي ع ب

 .كذي  يي  حيع و ويؤد  إيب نسبة شرع يم يشرع ع ويؤد  إيب لن  ذا و

 وبييان بيان  يف ايتصديف ويف في ع ايكالم يف ولطدبوا ايحديت لنواع من ايدوع هبذا اي  ماء اعتدب ف هذا

 .-ت ايب اهلل شاء إن- ع كما ديأيتايموضوعة األحاديت

 إال ذكيره يجيوز ال لصيال   ع   وحاي ي ه  لمير   بييان ميا إال ه  ذكير   يجيوز ال  قت  ي  ايم   ايموضوع ايحديت  ذا

 اهلل رديوا ع يب مكذوب ألن  ه؛ولمر   حاي  ببيان مقرون ا ايذكر  ذا يكون لن البد يحاجة ذ كر وإذا يحاجةع

 .روايت  تجوز مما لن  لو عد ع ثابت   لن  ايساما يظن فقد ♀

 :ؒ  اي راقي ايحافظ يقوا ف ذك

 َوَكْيَ  َكاَن َلْم ُيِجْيُ وا ِذْكَره 

 بايتسكين. تقرل لن وي 

 َكْي،،َ  َك،،اَن َل،،ْم ُيِجْي،،ُ وا ِذْك،،َرهوَ  - 226

 

ِل،،،،ْم، َم،،،،ا َل،،،،ْم ُيَب،،،،يِّْن أْم،،،،َرهْ   َْ  لَِم،،،،ْن 

 :وتقوا ايهاء بتحري  تقرل ان وي  

 َوَكْي،،َ  َك،،اَن َل،،ْم ُيِجْي،،ُ وا ِذْك،،َرهُ  - 226

 

  َْ  ِل،،،،ْم، َم،،،،ا َل،،،،ْم ُيَب،،،،يِّْن أْم،،،،َرهُ لَِم،،،،ْن 
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ا  لني  وبييان مدي ع ايتحيذير لجيل مين ذيي  إييب تدعوا يحاجة إال ايموضوع ايحديت ذكر يجوز ال فإذ 

 ودون ع♀ اهلل ردوا ع ب مكذوب لن  وبيان بيان ما ع♀ اهلل ردوا ع ب مكذوب

 .عد  ايسكو 

 ي  ق ت يو ب  هم ألن لصال؛ يذكره لن يدبني فال ايبيان  ذا ايسام ون يفهم ال مج   يف كان إذا بل

 .موضو  ك مة م دب يفهم موضوعع ما حديت  ذا

ث كان ايداس لحد لن: ذي  يف ي حكب اومم  اهلل ردوا ع ب مكذوب مكذوب: ي  فقيل بحديت يحدِّ

 ايموضوعا ؟ كتاب يف ايجوز  ابن ذكره وقدر مكذوب اع ايحديت  ذا يكون كيف :فقاا ع♀

 ك مية لن فييظن موضيوعع م ديب ميا ي ير  وال ايموضيوعا ع بكتياب ايمقصيود ميا ي ير  ال هيوف

ضاع عدون  نل ي دي موضوع  اهلل رديوا ع يب مكيذوب لني  ل  هبيا ايمقصيود  ديا موضيوع لن ي ير  ال و 

♀. 

ا  اي يوام مين ايسيام ون كيان وإذا ببياني ع ومقرون يا يحاجة إال يذكر ال ق دا كما ايموضوع ايحديت فإذ 

ا كان إذا إال ةعايبت   يهم يذكره لن يدبني ال  ذا م ل يفهمون ال ايذين  يف ويبياي  مدي ع فيحيذر م بيدهمع شائ  

 .♀ اهلل ردوا ع ب مكذوب ايحديت  ذا لن ايبيان

ا ♀ اهلل ردوا ع ب ايمكذوب ايموضوع ايحديت  اي  مياء فيإن ولميره شأن  وخلورة ييلورت ع نظر 

 عبيدايرحمن ايفرج لبي ي حافظ ايموضوعا ع كتاب :لشهر ا من ك يرةع مصدفا  في  وصدفوا ب ع اعتدوا

 ايموضيوعا ع يف ايمصدفا  لوائل من ايكتاب  ذا وتس ينع ودب ة ئةخمسما ددة ايمتوىف ايجوز ع بن

بق وإن  .ايجورقاين ايحافظ دبق  ذي ع إيب د 

 ايمسيمب ايجورقياين ايحيافظ كتياب من ادتمد مد ع ادتمد ؒ  ايجوز  ابن لن اي  م ل ل وذكر

 يي  كان ايذ   و وز ايج بن ايحافظ كتاب يكن متداوالنع ملبوعان ايكتابين وكالع روايمداكي باألباطيل

 لك ر. مد  اي  ماء إفادة وكانت ايشهرةع

 لني  جهية مين ايملبوعيا ع يكتابي  تأييفي  يف ؒ  ايجيوز ابين  انتقدوا اي  م ل ل فإن ذي  وما 

 ضي ف حديت كل يي  ألن  ايوضا؛ حد تب   ال ايتي اي  يفة األحاديت من بموضوع يي  ما في  لدخل

اع يكون  .شديد ض ف متودطع و داك ض ف و داك يسيرع ض ف داك  يتفاو ع اي  ف موضوع 
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ا يكون ال ايحديت  ع يب تيدا لخيرى قريدية وجيود إييب احتيي  وربما كذابع ب  انفرد إذا إال موضوع 

 .ايحديت ذي  وضا

 لحادييت لورد بيل ضي يفةع لحادييت إييراد ؒ  ايجيوز  ابين ع يب انتقيدوا اي  يم ل ل لن ايمهم

اع خلئ ا كتاب  يف صحيحة  اي  ماء فانتقد عؒ ؒؒؒمس م اإلمام صحي  يف حدي  ا ذكر لن  ذي  ومن وو م 

ا ايحديت ذي  إيراده ع ي  ا نقد   .شديد 

ب» يف ايمسدد ايقوا كتاب  يف ؒ ؒؒر حج بن ايحافظ ذي  ع ي  انتقد وممن  اإلميام مسيدد عن ايذ 

 .«لحمد

،ا» ؒ ؒؒ  رييرة لبيي حديت لورد ؒ ؒؒ ايجوز  ابن فإن ًْ  أن أوش،ك م،دا ب،ك قال،ت إن مرفو

 .«البقر أذناب مثل أيديهم يف لعنته، يف ويروحون ۵ اهَّلل سخط يف يغدون قوًما ترى

 لني  حبيان ابين عن ونقل ايمسددع بإدداد «ايموضوعا » يف ايجوز  ابن ذكره حجر بنا ايحافظ قاا

 لف   ريقط من ي روى ايحديت  ذا ايموضوعا ع اي قا  عن يرو  كان ولف   باطلع ايير  ذا إن :قاا

 .♀ ايدبي إيب رف    ريرة لبا دم ت قاا رافاع بن عبداهلل حدثدا قاا: د يدع بن

 ابين ذكر يا ايتيي األحادييت مين و يو لحمدع اإلمام لخرج  كما مس مع اإلمام لخرج  ايحديت فهذا

 .«ايموضوعا » كتاب يف ايجوز 

بيانع البن تق يده «ايموضوعا » كتاب يف ي  ذكره ودبب   يف يسير  قيد ؒ ؒؒن حبيا ابين فيإن ح 

 فق يد اي ي فع شيديد لو موضوع لن  ايراو  ذي  حديت ع ب حكم بقوي  لخذوا فإذا ايرواةع لحد جرح

بان ابن ؒ ؒؒ ايجوز  ابن  .د يد بن ألف   ي شديد ت  يف  يف ح 

 بينا وثقي  عؒ  حبيان ابين ذكره ايذ  اي  ف من ايحد  ذا ثقة وال يب   إيب لف   لن وايصواب

 .ب  بأس ال :يقوا ايدسائي وايدسائيع د د وابن شددهعت ما م ين

 .ايحديت صاي  شيخ   ا:يقو حاتم ولبو

ا يكون ال  ذا فم ل  حدي ي ع يصيح  ممين  يذا بيل بايوضياع حدي ي  ع ب ي حكم حتب بايكذب متهم 

 . ذا حدي   ؒ  مس م اإلمام لخرج يذي 

اع خلئ يا ايوضيا  يذا يف ب يانح   البين تق ييده يف ايجيوز  لخليأ وقيد»: حجر بنا ايحافظ يقوا  شيديد 

ب ان ابن طور   
ب  ايحديتع هبذا ف  ف  لف   يف ح   عين وايمحفيوظ باطيلع اي فيظ هبيذا  يذا ا:قيا بيأن وعق 
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 ر،َق،البَ  ابَن،أذْ  مث،ل اايَ ِس، بأي،ديهم الب َج،ا: رِ َم،هُ أرَ  مْ أمتي لَ  من اثنان»ب فظ:   ريرة لبي عن لبي ع عن دهيل

 .«اتيَ ارِ َْ  اتيَ اِس كَ  ونساءب 

ب ان ابن كالم «نايميزا»في   ايذ بي وت قب
 وروايية ررييبع صيحي  حيديت لف ي  حيديت :فقياا ح 

 .ي  شا دة دهيل

  يذا لن صيوابع وايصيواب ريير ديهيل بحيديت لف ي  حديت ت  يل إن: يقوا ؒ ؒؒ ايذ ب ل 

ا ايحيديت مييرج كيان ييو ميت فع ايحديت ميرج ألن يماذا؟ ي  شا د   يذا لن: يقياا لن ألمكين واحيد 

 .لف   حديت ي  د دهيل حديت فإن ميت ف ايحديت وميرج لماع خلأ

 ايجيوز ابين  لداء وقد :قاا ايحديت  ذاع ب  كالم  خاتمة يف ب د ؒ  حجر بنا ايحافظ يقوا

 .عجائب  من و ذا مس مع صحي  من حدي  ا ايموضوعا  يف يذكره

ا  كتاب يف ايصحيحة األحاديت ب ض وردي قد لن  ؒ ؒؒ  ايجوز ابن ع ب ايمدتقدة األمور من فإذ 

 دروس يف م دا مر   كما ألم  ايموضوع؛ حد إيب تصل ال ايتي اي  يفة وب ض األحاديت ع«ايموضوعا »

 ايتاب ين. كبار مراديل م ل يسير م ال   ض ف  داك ض فهاع يتفاو  األحاديت دبق

 مجهيوا حيديت لو لياايمدق حيديت ايتياب ينع لو متوديلي مي ال   كمراديل متودطع ض ف و داك 

 .ايحاا

ين حيديت م ل شديد ض ف و داك  ايم  يل ايحيديت لو رف تي ع اشيتد  لو ر لي ع وفحيش ك ير م 

 .واحد مكان يف ايسقط في  يتوايب ايذ 

اع   شديد ض ف و داك  قاا ايذ  ايموضوعع ايحديت  و فهذا وايمتهمينع ايكذابين حديت و و جد 

 .اي  يف شر اي راقي: إن  ايحافظ في 

اع كان ض ف حديت كل  ي ف  األصوا من لصال   خايف وإن ض يف رواه حديت كل يي  موضوع 

اع كان  .ميايفت  بحسب ض ف  شدة لو ب  ف  ي حكم بل موضوع 

 كتابي : يف ؒ  ايسييوطي ايحيافظ بي  اعتديب وممين عؒ  ايجيوز  ابين بكتياب اي  ماء اعتدب

 ايموضوع. األحاديت يف ايمصدوعة ايآليئ
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 ال لهنيا فبيين بوضي هاع ايحكيم يف ؒ ؒؒ ايجيوز  ابين بياي  لو اشتد م ال   ايتي اديتاألح بين فإن  

 ايحيديت حيد إييب يتصيل ال اهنيا ييوضي  رواهتيا ولحيواا طرقهياع وذكير ايوضيا حيد إال تصيل لن يمكن

 .ايموضوع

ا إن  ثم  ييذكر ا وييم حقيقيةع ايموضوعة األحاديت في  ذكر بكتاب ايجوز  ابن كتاب ع ب ذيل لي  

 ذيييل» لو ع«ايمصييدوعة ايآليييئ ذيييل» ايكتيياب ودييمب ذييي  ايموضييوعا ع كتابيي  يف ايجييوز  نابيي

 .ملبوعان ايكتابين وكال ».ايموضوعا 

ا  ولفرد يا ايموضوعا ع يف ايجوز  ابن ذكر ا ايتي باألحاديت ؒ  ايسيوطي ايحافظ ا تم لي  

 ع يب ايبيدي ا  ايدكيت» :ب ديوان ملبيوع و يو ايموضيوعا ع ع يب ايت قبيا  ايت قبيا ع ديماه بكتياب

 عيداد يف و يو قيديرع كتياب ايموضيوعا  ايدكيت كتياب صيواب؛ ألن رير اي دوان و ذا ع«ايموضوعا 

 .ايت قبا  كتاب  و ليديدا بين ايموجود ولما ايمفقودع

ا  ايجوز  البن ايموضوعا  كتاب وانتقاا خدمة يف اي  م ل ل بذي  ما ع ب يدا ايكتب  ذه تدوع إذ 

 ؒ. 

 ايسيبق ف يل وي  تصانيفع عدة ي  كان ؒ  ايسيوطي يكن ايشأنع هبذا اعتدت ك يرة كتب و داك

 .ايمجاا  ذا يف

ا يا فيي  ايسييوطي فيو م حيدي  ا ذكر ؒ  ايجوز  ابن نل إيب ندب  لن فيدايم   من لي    إييب لدى و م 

 حيدميا ايم يلع ايحيديت يف إييي  اإلشيارة ديبقت حيديت ذكير -ؒ ؒؒ -ايجيوز  ابن لن وذي  ي ب ع

 حديت. يف حديت دخوا ع ب  مداتك

 ق،وا يف بقي،ت إذا ْم،ر ي،ا ب،ن ب،ك كي، »حيديت:  ايموضيوعا  يف ذكير  ؒ  ايجيوز  ابن فإن 

 .«اليقين ويضع   سن رزث يخبئون

 اإلميام لخرجي  وقيد ايموضيوعا ع يف ايجيوز  ابين ذكيره ايحيديت  يذا إن: وقياا ايسييوطي فجاء

 :حدي ين ايصحيحين لحاديت وز  ذكر منايج ابن لن ذي  ع ب فبدب ايصحي ع يف ايبيار 

 .ايماضي مس م حديت: أحدهما

 .ايحديت ا ذ :والثاين

 .وخلأ و م و ذا
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 رواييا  مين روايية ل  يف صيحيح  يف ايبييار  اإلميام ييرجي  ييم ايحيديت  يذا لن وايصيواب

 اإذ ْمرو يا بن بك كي »حديت:  لن  تو م ايدي مي ودبق  ع-ؒ  -ايسيوطي تو م وإنما ايصحي ع

 .«ْهودهم مرجت قد الناس منَ  حثال يف بقيت

 بحيديت ع ييهم فاشيتب  شياكرع بين حمياد روايية يف ايبييار  اإلميام لخرجي  ايذ  ايحديت  و فهذا

 .متداوا ملبوع و و بح  ا في  كتبت لن يي ودبق .ايرزق

 ذكير مياوإن ايبييار ع اإلمام صحي  يف حدي  ا يذكر يم ؒ  ايجوز  ابن لن  ذا من :الهاهد ففًذا

ا حدي  ا  مس م. اإلمام صحي  يف واحد 

ب ان. ابن ذي  إيب ودبق  ايجوز ع ابن زعم كما ويي  صحي  ايحديت  ذا لن وايصواب 
 ح 

 .حديت ل  مد  يذكر يم ايجوز  ابن فإن ايبيار  اإلمام صحي  لما 

ياظ ب يض مي ال    دياك وإنميا   دياك لن عيوااد ع ييهمع ميردود وكالمهيم ادعيوا اييذين اآلخيرين ايحف 

 حيزم ابين حزمع ابن م ل ع ي  مردود كالم باطلع و ذا ايبيار ع اإلمام صحي  يف اي  ف لحادي شديدة

ايجوز  ف يم ييذكر مين ذيي   ابن لما ع ع ي رد وقد ايبيار ع اإلمام صحي  يف موضوع إن  قاا حدي  ا ذكر

 شيئ ا.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

 ْيِ  أْض،،ُرُب َوالَواِض،،ُعْوَن لِلَح،،دِ  - 228

 

ُهْم َق،،،،،،ْواب لُِ ْه،،،،،،َد ُنِس،،،،،،ُبوا   َأَض،،،،،،رُّ

 َق،،،ْد َوَض،،،ُعْوَها ِحْس،،،َبً ، َفُقبَِل،،،ْت  - 229 

 

 ِم،،،،،نُْهْم، ُرُكْوَن،،،،،م َلُه،،،،،ُم وُنِقَل،،،،،ْت  

اَدَه،،،،،،،ا - 230   َفَق،،،،،،،يََّض اهَّللُ َلَه،،،،،،،ا ُنقَّ

 

 َفَبيَّنُ،،،،،،،،،وا بِنَْق،،،،،،،،،ِدِهْم َفَس،،،،،،،،،اَدَها 

ياعين ايمدسيوبين إيي :يقوا  ب يض  ♀ب االخيتالق وايكيذب ع يب رديوا اهلل إن من ايوض 

ادع ايذيم اشت ه روا بايز     د واي بادة.ايز  

ا يما فيهم من ايصالح فإهنم قد يج  يون ايسياما لو ايم    اد نظر  يفإن  ؤالء ايز   حيدي هم لو  ي يقبيل  ت قِّ

ي ميا اخت يق ب  يهم األحادييتع لوكالمهمع و م ييسوا من لصيحاب روايية وال دراييةع ورب   ى ايكيذب ر  ج 

ا يما عد ع ب ف يذي  م يل  يؤالء يدبنيي ع اينف ةع وعيدم ايم رفية هبيذا اي  يممن  دهيسان  و و ال يش ر نظر 

ثون ب .  ايتدب  يحايهمع ويما يحدِّ
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اعين. .«يتدينون بذلك وضربب »: «األيفية»يف شرح  ؒ يقوا ايحافظ اي راقي   ل  من ايوض 

 ؛ه،د، وه،م أْظ،م األص،ناف ض،رًرا، وه،م منس،وبون إل،ى ال ُّ لترغيب الناس يف أفعال الخير ب ْمهم»

ألنهم يحتسبون بذلك ويرونه ُقرب ، فَل يمكن تركهم لذلك، والناس يثقون بهم، ويركنون إليهم لما ُنسبوا 

 .«له من ال هد والصَلح وينقلونها ْنهم

ييان:  يري،،د ب،،ذلك  م،،ا رأي،،ت الص،،الحين أك،،ذب م،،نهم يف الح،،دي ،»ويهييذا قيياا يحيييب بيين ديي يد ايقل 

 .«المنسوبين للصَلح بغير ْلم يفرقون به بين ما يجوز لهم ويمتنع ْليهم

ن يدتسب ي صالح و و يي  عدل    من اي  م ايشرعيع ويي  عد  ع م بايسيدة فإني  يجير  ع يب  دهم 

ا؛ ف ذي  يدبني لن ي حذر من م ل  ؤالء  .يسان  ايكذب إما خلأع وإما ت مد 

ن اجتما في  ايصالح  واي بادة ما اي  م فهذا خير ع ب خيرع ونور ع ب نور. لما م 

ين انتسيب ي صيالح واي بيادة دون ع يمع فهيذا ضيرره لك ير مين نف ي ع ميا كالمي  يف  إنما ايكالم  ديا م 

 حسد .اي  م؛ ألن  ال يتدخل يف شيء يي  من شأن  وال ي  

ث ييق هبييم-نبيي  ايحييافظ اي راقييي لن  ييؤالء  قييادع ايجهابييذة ع ميياء ايد   ض ميينقييد قييي   ۵فييإن اهلل  -وإن و 

ن ي رفون ويميزون األحاديت ايصحيحة من رير اع دواء   ث ب   ايحديت م  ث ا  يؤالء ايز  ه  حد  يادع لو حيد    

 بيدون ايصحي  من ايكذب.هبا رير مع فإهنم يميزون وي  

ا من لنواع ايكذابين ايذين ي  ون حسبةع يقوا ايحافظ اي راقي   :ؒ لي  

ْص،َمَ  إْذ َرَأى ال،َوَرىَنْحَو أب،ي  - 231 ِْ 

 

،،،ِن الُق،،،َراِن، ف،،،اْفَتَرى  َْ َم،،،م َن،،،أْوا  ْْ  َز

،،َورْ  - 232   َلُه،،ْم َح،،ِدْيَثم يف َفَض،،ائِِل السُّ

 

بَّ،،،اَس، فبئَس،،،َما اْبَتَك،،،رْ   َْ ،،،ِن اْب،،،ِن  َْ 

َت،،َرْف  - 233  ْْ ،،ْن ُأَب،،يو ا َْ  َك،،َذا الَح،،ِدْيُ  

 

 َراِوْي،،،ِه بِالَوْض،،،ِع، َوبِئَس،،،َما اقَت،،،َرْف  

اد تكون عدده شبهة يف ايكذب واالختالق ع ب ايدبي    .♀ل  لن ب ض  ؤالء ايز  

من لين ي  عين ع كرمية عين ابين عبياس يف ف يائل  :ومن ذي  نوح لبو عصمة ايمروز ع  ذا قيل ي 

 ايقرآن دورة دورة.

ن قرل دورة آا عمران ف   كذ  ا وكذا.ل  وضا حديت يقوا في : من قرل دورة ايبقرة ف   كذا وكذاع م 

ولخذ ايمصحف من لوي  إيب آخيرهع مين قيرل ديورة ايفاتحية ف ي  مين األجير كيذا وكيذاع إييب ديورة  

 ايداس.
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فقاا: إين رليت ايداس قد لعرضوا عين ايقيرآنع واشيتن وا بفقي   ؟من لين ي   ذه األحاديت» :فسئل 

سبة األجير يف لني  ييرد ل  لن يحتسيب  .«لبي حديفةع ومناز  محمد بن إدحاقع فوض ت  ذا ايحديت ح 

ايداس إيب قراءة ايقرآنع بدال  من لن يشتن وا بقيراءة كتيب ايمنياز  ونحو يا مين ايكتيب ايتيي تشينل عين 

 قراءة ايقرآن.

ين ال يحتاج إيب ايكذب واالختالقع ايدين كاملع وايكتاب وايسدة شيمال ؛ ألن ايدِّ وهذه شبه  باطل 

ب وتر يبع فال نحتياج إييب لن يكيذب ايكياذبونع وال جميا ما يحتاج  ايمس م من حالا وحرامع وترري

 لن ي ا ايواض ون.

يلحاديت ايرتريب وايرت يب ايصحيحة فيها كفايةع يو ع   اإلنسيان يف عشير ا يميا وجيد ايوقيت لن  ل  م 

ا.  ي مل بأعماا لخرىع فكيف يو عمل هبا جمي  

ني  ييو اشيتن ت ل  لع « يف صحيل الح،دي  ش،غل ْ،ن س،قيمه»: ؒ ويذي  يقوا ابن ايمبارك  

 .باألحاديت ايصحيحة ال تجد وقت ا يالشتناا باألحاديت اي  يفة ف ال عن األحاديت ايموضوعة

فال نحتاج إيب كذب لبيي  ۵فيها لحاديت ك يرة صحيحة بف ل اهلل  وفضائل السور، وفضائل القرآن

 عصمة لو ريره من ايكذابين.

ا وض وا حدي  ا يف ف ائل ايسور ي روى عن ل ب  بن ك ب لي  
 
 ع قاا ايحافظ اي راقي:◙ي

َت،،َرْف  - 233 ْْ ،،ْن ُأَب،،يو ا َْ  َك،،َذا الَح،،ِدْيُ  

 

 َراِوْي،،،ِه بِالَوْض،،،ِع، َوبِئَس،،،َما اقَت،،،َرْف  

  
 
ا ب ض ايواض ين وض وا حدي  ا عن ل بي يف ف يائل ايسيورع واعيرت  لني   يو اييذ  قيد  ◙لي  

 وض  .

ع يب األيفييةع نقيال  ع يب مقدمية ايمجيروحين  وذكروا يذي  قصة ذكر ا ايحيافظ اي راقيي يف شيرح 

ث ؟ قاا:  ن حد  ئل م  ب انع ولن  ذا ايواضا حيدما د 
ثن»البن ح  أحد، ولكن رأينا الن،اس ق،د رغب،وا  لم يحدِّ

 .«ْن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحدي  يصرف قلوبهم إلى القرآن

اع يسوق يدفس  ايكذب بم ل  ذه ايحجة  اب لو ايوض  ايمردودة ع يي ع يكين اإلشيكاا كميا فهذا ايكذ 

 قاا ايحافظ اي راقي:

،،،،،،ُه كَِتاَب،،،،،،هْ  - 234 َْ  َوُك،،،،،لُّ َم،،،،،،ْن أْوَد

 

 ُمْخ ِ،،،،،يءب َص،،،،،َواَبهْ  -َكالَواِح،،،،،ِديِّ  
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فاإلشكاا لن ب ض ايمفسرين ذكيروا  يذا ايحيديت يف لثدياء تفاديير مع وميدهم اي   بيي وايواحيد  

 وايزميشر .

ع ايحيدي ان ايمكيذوبان ع يب ابين عبياسع وع يب لبيي فإهنم ذكروا حديت ابن عبياسع وحي 
 
ديت ل بيي

ين ع (ُمْخ ِيءب َص،َواَبهْ ) ع ذكروا  ذه األحاديت يف تفادير م فأخلأوا ويذي  قاا:╚ فايواحيد  وم 

ن جاء ب د  -كاي   بي-دبق   ع فإهنم لخلأوا حيت لوردوا  ذه األحاديت ايموضيوعة -كايزميشر –وم 

 .♀ع ب ردوا اهلل  يف تفادير م؛ ألهنا مكذوبة

ويف رير ما يف ف ائل ايقرآنع وف يائل اآلييا ع  نيْ َح يْ حِ الصَّ  داك لحاديت صحيحة يف  :وكما ق ت 

 وف ائل ايسور تندي عن م ل  ذه ايمكذوبا  ايتي وض ها  ؤالء ايواض ون.

ا يك ر فيها ااي   بي ي  تفسير يسمب ايكشف وايبيانع و و ملبوع وإن كان ط  فيتصحيب ة دقيمة جد 

 وايسقط.

كذي  ملبوعع ولورد فيهميا  يذه  «ايوديط»و و ملبوعع و «ايبسيط»: والواحدي له ْدا تفاسير منها

 األحاديت.

 ولما ايزميشر  فكتاب  ايمشهور بايكشا  ملبوع متداوا.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

َل،،ى التَّْرِغْي،،ِب  - 235 َْ َز الَوْض،،َع   َوَج،،وَّ

 

ااَ    ، َويف التَّْرِهْي،،،،،ِب َق،،،،،ْوُا اب،،،،،ِن َك،،،،،رَّ

يف بيياب ايرتريييب وايرت يييبع  ♀ل  لن ب ييض ايواضيي ين يجييوزون ايكييذب ع ييب ايدبييي  

 ع وال يكذبون ع ي .♀ويزعمون لهنم يكذبون يردوا اهلل 

يييره إنميييا  يييو فييييمن كيييذب ع يييب رديييوا اهلل   ولن ايحيييديت ايمتيييواتر ايصيييحي  اييييذ  م يييب ذ ك 

ن كذب ي ع فإن  ال يدخل يف  ذا♀  ايوعيد. ع لما م 

ع زادوا  يذه «اراس فليتبوأ مقعده م،ن النَّ،ًدا ليضل النَّ تعمِّ مُ  َمن كذب ْليَّ »ويذي  زادوا يف ايحديت: 

ييادة زييادة مكذوبية ريير صيحيحةع ايزييادة واخت قو يا مين لجيل لن يسيوروا صيدي هم وف  هيمع و يذه ايزِّ 

 صحيحة. رير   مكذوبة   اسع زيادة  زيادة: يي ل ب  ايد  
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و   و  عين محميد بين بل ر  اع ر  عن ب  هم لن  قاا: ال بيأس إذا كيان كيالم حسين لن ت يا يي  إديداد 

ال بل في  كل ايبأس؛ ألني  مين  .«َل بأس إذا كان كَلا حسن أن تضع له إسناًدا»د يد ايمص وب لن  يقوا: 

 .♀ايكذب ع ب ردوا اهلل 

ع وإخراج ايدياس عين دييدهمع وإيقياع ذا ايشأن ي تهم بايزندقةع وي تهم بقصد اإلضالاهبممن  و  وك ير  

 ايشب  فيهم.

ميي بايزندقية؛ ألن عامية ايمسي مينع لو لك ير ايمسي مين   م ل  ذا محمد بن دي يد ايمصي وب فإني  ر 

رى ايكيذب ع يب رديوا اهلل  ع فيال يسيتجيز ذيي  إال ♀يرون لن من لعظم اي ظائمع ولفرى ايف 

ن رق  ديد ع لو كان يف ق ب  ش    ب .بهة من ايش  م 

ن يدتسب إيب ايص   اد لو م   ♀الحع وإال ايكذب ع ب رديوا اهلل كما مر  بايدسبة يب ض ايز  

 من ايصالح لو اي بادة لو اي  م.  عمن ي  شيء  اسع ف ال  يهاب  عامة ايد  

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

 َوالَواِض،،ُعْوَن َبْعُض،،ُهْم َق،،ْد َص،،نََعا - 236

 

نْ،،،ِد َنْفِس،،،ِه، َوَبْع،،، 
ِْ  ضب َوَض،،،َعاِم،،،ْن 

 َك،،َلَا َبْع،،ِض الُحَكَم،،ا يف الُمْس،،نَدِ  - 237 

 

 َوِمنْ،،،،ُه َن،،،،ْو ب َوْض،،،،ُعُه َل،،،،ْم ُيْقَص،،،،دِ  

 يقوا األحاديت ايموضوعة متدوعةع مدها: 

 ما ي    ايواضا من كالم نفس .

 ومدها ما يأخذه ايواضا من كالم ريره. 

اع فم ال يسما  ذا ايكذاب لحد ايحكماء يقوا حكمةع فيأيت    ذا ايكذاب ويأخذ ا وي ا يها إديداد 

 .♀ويدسبها إيب ردوا اهلل 

ع «المعدا بي،ت ال،داء، والِحمي،  رأس ك،ل دواء»من ذي  م ال قوا ب ض األطباء من حكماء اي رب: 

  ذا من كالم ايحارث بن ك   دة ايلبيب.

اع وج    من كالم ردوا اهلل   .♀فجاء ب ض ايوضاعين وداق ي  إدداد 
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ح،ب ال،دنيا »كون مما يف ايكتب ايسابقة مدسوب ا إيب ب ض األنبياء وايردلع م ل حديت: وب    قد ي

ع فجياء -ع  ذا إنما قيل إن  من كالم عيسب ابين ميريم ع يي  وع يب نبيديا ايصيالة وايسيالم«رأس كل خ يئ 

ا إيب ردوا اهلل   و كذا. ..♀ب ض ايوضاعين وداق ي  إدداد 

ا ا ب ض األحاديت يأيت ايوض  مين ايحكمياء  ♀عون ويجدوهنا يف كالم ريير رديوا اهلل فإذ 

ا فتدسب إيب ردوا اهلل   .♥لو األنبياء ايسابقينع وي  ون يها إدداد 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

..................................... 

 

 َوِمنْ،،،،ُه َن،،،،ْو ب َوْض،،،،ُعُه َل،،،،ْم ُيْقَص،،،،دِ  

 ْت َنْح،ُو َح،ِدْيِ  َثابِ،َت )َم،ْن َكُث،،رَ  - 238 

 

 َص،،،َلَُتُه( الَح،،،ِدْيَ ، َوْهَل،،، ب َس،،،َرْت  

ْيلِ »ل  لن ايحديت ايموضوع قد يقا ايوضا في  بنير قصد م ل حديت:   َحُس،َن  َمن َكُثَرْت َصََلُتُه بِاللَّ

 .«َوْجُهُه بِالنََّهارِ 

دخيل  -و يو ثابيت بين موديب-فهذا ايحديت  و حديت موضوع وي  قصةع وذيي  لن لحيد اييرواة  

ثع ودخيل ثابيت  ع يدي ي ايقاضي وايمسيتم ي بيين يديي ا اهلل بن عبد ع ب شري   يذاع  ل  وشيري  يحيدِّ

ثدا األعميش عين لبيي ديفيانع عين جيابر قياا: قياا رديوا اهلل  ع وثابيت ♀وشري  يقوا: حيد 

ْي،ِل َحُس،»ف ميا رآه قياا:    عن تتمة ايحديتع فدظر إيب ثابيتداخلع فوقف شري َن َم،ن َكُث،َرْت َص،ََلُتُه بِاللَّ

 .«َوْجُهُه بِالنََّهارِ 

ياع  ث عن شري  عن األعمش عن لبي ديفيانع عين جيابر مرفوع  فصار ثابت بن مودب ب د ذي  يحدِّ

ْيلِ » ألن  ظن لن اإلدداد ايذ  داق   و ي كالم ايذ  قاي ع بيدميا  «َحُسَن َوْجُهُه بِالنََّهارِ  َمن َكُثَرْت َصََلُتُه بِاللَّ

 اطب  ب ع ويي  بايحديت ايذ  لراد لن يذكره من حديت جابر.ي ذا ايكالم كالم مدرج ي  

َل،،ى َقافَِي،،ِ  َرْأِس َأَح،،ِدُكمْ »فييإن ايحييديت ايييذ  لراد لن يييذكره حييديت:  َْ ،،ْيَ اُن  ع ايحييديت «َيْعِق،،ُد الهَّ

يكدي  جياء بكيالم آخير بمداديبة دخيوا ثابيت ع ذا  و ايحديت ايذ  لراد لن يسيوق ايصحي  ايم رو ع  

 ياطب  ب .ع ي  وكان ي  

يدرج؛ ألن ثابت يا لدرج ع يب إديداد و  ض  و   ذا ايحديت إيب  ذا ايحد ال ي د من ايم   عع إنما ي يد مين ايم 

ْي،لِ  » :شري  عن األعمشع عن لبي دفيانع عن جابر لدرج ع يي  حيديتع لو كيالم  َم،ن َكُث،َرْت َص،ََلُتُه بِاللَّ

 اد يي  يهذا ايكالم.ع وايصحي  لن  ذا اإلدد« َحُسَن َوْجُهُه بِالنََّهارِ 
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ثون ب  هبذا اإلدداد عين  ا؛ ألن ايكذابين يما دم وه من ثابت درقوهع وصاروا يحدِّ يكد  صار موضوع 

 .♀جابرع عن ردوا اهلل 

منك،ر َل ُيع،رف إَل بثاب،ت، وس،رقه من،ه م،ن الض،عفاء  هذا ح،دي ب »قاا:  «ايكامل»وذكر ابن عد  يف 

 .«، وإسحاث بن بهر، وموسى بن محمد المقدسيْبدالحميد بن بحر، وْبداهَّلل بن ُشبرم 

اق ايحديت قاموا وديرقوا  يذا اإلديدادع و يو يف  يذا ايميتن وصياروا يرووني ؛  ا مجموعة من در  فإذ 

د إدراج؛ ألني  جير  ف ذي  ذ كر  ذا ايحديت يف كتب ايموضوعا ع وإال يو بقي ع ب تحديت ثابت يكان م  

ايحديت و و حديت ثابت يم يقصد ثابيت  ل  لصلع (َوْضُعُه َلْم ُيْقَصدِ  َوِمنُْه َنْو ب )  ذي  قاا:ف عيم يقصد

ييم ولخلييأ يف روايتيي  حيييت ظيين لن اإلدييداد ايسييابقع ♀لن ي يي   ع ييب ردييوا اهلل  ع وإنمييا و   

ا.  وايكالم ايذ  قاي  شري  مرتبلينع فساقهما مساق ا واحد 

اق ايحديت ايذين مر ذكر م ودرقوا  يذا ايحيديت وصياروا يرووني   يكن يما جاء  ؤالء ايرواةع در 

ل  خليأ م يب وديرى بيين ع (َوْهَل ب َسَرْت ) هبذا اإلدداد ذ كر يف األحاديت ايموضوعة؛ ويذي  قاا ب ده:

 ايداس بسبب  ذا ايفهم رير ايصواب.

ل ل  ذ ب و م  ي: ل  اينف ة؛ يذي  الوهل  يقول الحاف  العراقي  ع ل  لخلأ بنير قصد.   قاا: و   

 ر ايحافظ اي راقي اي الما  ايتي تدا ع ب وضا ايحديت: يقوا:ثم يذك

 َوُيْع،،َرُف الَوْض،،ُع بِ،،اَلْقَراِر، َوَم،،ا - 239

 

َل َمنِْ َلَت،،،،،،،،،،،ُه، َوُربََّم،،،،،،،،،،،ا   ُن،،،،،،،،،،، ِّ

َك،،ِ  ُقْل،،ُت: اْسَتْه،،َكَلَ  - 240   ُيْع،،َرُف بِالرِّ

 

َل،،،ى  َْ ( الَقْ ،،،َع بِالَوْض،،،ِع   )الثََّبِج،،،يُّ

 :منها ُيعرف الوضع بأمور عديدة 

إقرار ايراو ع كما مر  قبل ق يل يف كالم لبي عصيمة لني  رلى ايدياس يدشين ون بمنياز  ابين إديحاقع 

 فوضا يهم حديت يف ف ائل ايقرآن؛ ييرد م إيي ع فهذا إقرار مد  بأن  وضا ذي  ايحديت.

ا ما ي   ديت عديد ك»دزا مدزية اإلقرارع من ذي  خر ذكر ايحاكم عن دييف بين عمير ايتميميي قياا: لي  

هم ايييومع يد  زد د بن طريفع فجاء ابد  من ايكتاب ييبكيع فقاا ماي ؟ قياا: ضيربدي ايم  يمع قياا: ألخي

ا ثدي ع كرمة عن ابن عباس مرفوع  ُه،م َرِحَم،ه لِْلَيتِ،ي»: قاا: حد  ، وأغلظه،م مُمعلِّم،وا ِص،ْبَياَنُكم ِش،َراُرُكم َأَقلُّ

َلى اْلِمْسكِينِ  ير  بايكيذبع وحيدثت يي  حادثيةع فيأراد لن يؤييد ت ي  فهذا يقوم مقيام اإلقير .«َْ ار؛ ألني  ع 
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يرب ايحادثة بحديت اخت ق  من عددهع فس د بين طرييف  يذا لحيد ايكيذابين    يم بيل ايم  ابدي  مين ق  يميا ض 

 وضا حدي  ا يف ذم و و  ذا ايحديتع فهذا يدزا مدزية اإلقرار.

َك ِ   َوُربََّما يُيْعَرُف بِالرِّ

؛ ألن ♀داديب ليفياظ رديوا اهلل وكيون ليفاظي  لو م انيي  ال ت   ل  ب  ف ميتن ايحيديتع

فب ض األحادييت حتيب اي يامي حيدميا  عيت جواما ايك مع وكان لفص  ايي قلو ♀ردوا اهلل 

فيإن  ع م يل  يذه األحادييت ايميت قية ايركيكية ايم ديب«اْلَباِذْنَج،ان لَِم،ا ُأك،ل َل،ه»: يسم ها يستدكر اع م ال  

إال ويقييا يف ق بيي  لنيي  موضييوعةع ولهنييا ال يمكيين لن تكييون ميين كييالم ردييوا اهلل  ايسيياما مدييذ لن يسييم ها

♀. 

لن يوافق ايحديت بدعة ايراو  ايمت صب ايداعي يبدعتي  م يل  :ا أن من عالمات الوضاع ذكروا مثًل

ِليو َخْيُر اْلَبَهرِ »حديت:   .«، َفَمْن َأَبى َفَقْد َكَفرَ َْ

فإن  يشيد بدعت ع فهذا يدا ع ب لن  مكذوبع ميت   ق ع يب   ذا ايحديت حيدما يروي  ب ض ايراف ةع

 .♀ردوا اهلل 

ا ما يد م ما  ذه ايقرائن كون اير     ال ي  ير ع فيإذا ان يم إييب كيون  يذه او  كذاب ا لو مجهيوال  وك ير 

األحاديت فيها عالما  من عالما  ايوضاع ولن ايراو  متهم بايكذب لو كيذاب لو مجهيواع فيإن ل يل 

 حكمون بوضا ذي  ايحديت.اي  م ي

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

 ُقْلُت: اْسَتْه،َكَلَ  .......................

 

َل،،،ى  َْ ( الَقْ ،،،َع بِالَوْض،،،ِع   )الثََّبِج،،،يُّ

َتَرَف الَواِض،ُع إْذ َق،ْد َيْك،ِذُب  - 241  ْْ  َماا

 

نْ،،،،،،ُه ُنْض،،،،،،رُِب   َْ ُه، َو  َبَل،،،،،،ى َن،،،،،،ُردُّ

ع قياا: كييف نقبيل لن نأخيذ بيإقرار ب،ول إق،رار ال،راوي الك،ذابأورد بعض أهل العلم إش،كاَل ْل،ى ق 

ألن  ربما كذب يف زعم   ذاع فكييف نأخيذ بي ع ومين  يؤالء اي  مياء  ايراو  ايكذاب لن  وضا ايحديت؟

اي بجيي نسيبة إييب  ع(الثََّبِج،يُّ )و و ايمقصود بقوي : ع ع فإن  ذكر  ذا اإليرادؒ ايحافظ ابن دقيق اي يد 

ييد و ودط ايبحرع ثب  ايبحر ل  ودل ع ون سب إيب ثيب  االبحير؛ ألني  اي ب ع واي ب    يف ايبحير؛ ييذي  و 

 .ؒ بن دقيق اي يد ال  ايحافظ  قيل ي  اي بجي
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بأن  ال يؤخذ فقط بإقرار  ذا ايراو  ايذ  لقر وضا ايحديتع حتب يكيون  :لكن هذا اإليراد ُيرد ْليه

ره ثقة لو حسن ايحديتع لو ض يف ايحيديتع وال يب ي  إييب قد انفرد ب ع فإذا وجدنا ريره يروي ع وكان ري

 حد اي  فع يم نحكم بوض  .

انفرد ب   ذا ايراو  ايكذابع وايذ  اعرت  لن  وض  ع فإن ذي  ايكذاب دييل ع يب لني  قيد  يكن إذا

 كذب في ع ولن ذي  ايحديت موضوعع باإلضافة إيب ايقرائن ايتي مر ذكر ا. 

وإنما ل خذ باعرتاف  وبانفرادهع وربما وجود قريدة لخرى تدا ع ب لني   عا ف ي  األخذ بمجرد االعرت

ا ع يب حيديت   صيحي ع فيال ي ير وضي    يذا اإلديداد  وضا ايحديت؛ ألن  ربما وضا  ذا ايراو  إدداد 

 بذي  ايحديت ايصحي  لو بإددادهع وإنما يقدح يف  ذا اإلدداد إذا انفرد ب ع ويم ن رف  إال من جهت .

 .ذا ايقدرنكتفي هب
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َؤال يي ر وضي يف ايحيديتع وخاصية فيميا  :السُّ  ل يمكن لن لبو عصيمة ثقية يف فدي  يف ايمنياز  وايسِّ

 يت  ق بف ائل ايقرآن؟

ن ثبيت كذبي  : ابوُ الَج  ا يف م دب ايمتهم بايكذب لو ايكذابع لن ايكذاب  و م  مر  م دا يا إخوان دابق 

 .♀ع ب ردوا اهلل 

ابع وايكذاب ال ي قبيل حدي ي   ♀م لن  ثبت كذب  ع ب ردوي  اهلل فأبو عصمة ما دا  فهو كذ 

يي رع وال يف ايف يائل وال يف ريير  يف ل  نوع من لنواع ايحديتع لو ل  قسم من لقسام ع ال يف ايمناز  وايسِّ

 ذي .

َؤال  ؟ق ي ة حتب ال يرتاكم ع يدا ايحفظنأمل لن تكون األبيا   :السُّ

ق ي يةع نحين ال نأخيذ يف األديبوع لرب ية عشير بيت ياع م ديب ذيي  لن يف كيل ييوم   و األبييا : ابوُ الَج 

 بيتينع وربما يف األدبوع عشر لبيا ع بيت ونصف.

نحن ج  دا  ذا ايدرس عن دردينع كما مر يف ايفصل ايماضييع وال لظين لن بيتيين لو بييت يف ايييوم 

ا.  يكون ك ير 

َؤال ح صيرِّ  فيظ يمين يف صيحي  اإلميام مسي مع وكييف إذا ييم ي  نرييد ايتفصييل يف كيفيية م رفية اي :السُّ

 باي فظ.

َؤال   ل بمجرد وجود راو  كذاب يف ايسدد ي حكم ع ب ايحديت بايوضا؟ :السُّ

اب يي  بمجرد وجود ايراو  ايكيذ -و و دؤاا مهم يا إخوان- ذا لجبدا ع ي  قبل ق يلع : ابوُ الَج 

لم ايي  مين ايكيذابين لو إييب  يذا لني  انفيرد بي ع لو انفيرد بي   البد لن يد يمع يف اإلدداد ي حكم ع ي  بايوضا

ية ع فايمجهويين ك  إذا وجدنا حدي  ا انفرد ب  ايكذابون وايمجهويون؛ مجه و اي ينع وان م إيب ذي  مي ال ر 

 يف يفظ  لو يف م داهع لو خايف ل ل األصوا؛ فإن  ي حكم ع ي  بايوضا.

 إلجماعع  ذه  ي األصوا.ايكتاب وايسدة وا :األصول المقصود بها

يكين ايصيحي   يو  يذاع يكيون ع كتب ايحديت ايم تمدة ايمشهورةن األصوا  ي إ :وب  هم يقوا

ا يما جاء يف كتاب اهلل  ع لو صحي  ايسدةع لو ثابت ايسدةع لو ميايف اإلجماعع ما كيون ۵ايحديت ميايف 

ا بايكذبع لو مجهوال  ال ي  ر .  راوي  متهم 
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َؤال وما لحسن ما ل يِّيف يف ايوضيا  علحسن كتاب يف ايموضوعا ع وما  ي لحسن طب ة ي ما  و  :السُّ

اعين؟  وايوض 

 ذكرنا ْدا كتب، منها:

بايدسيبة ي موضيوعا  طب ية ع «ايآليئ ايمصدوعة ي سييوطي»وع البن ايجوز  «ايموضوعا »كتاب 

قيق عديدنا يف  «ايمصيدوعة ايدسيبة يآلييئ»يوبيع حد ايباح ين ليرتاك  ي طب ة جييدةابن ايجوز ع تحقيق ل ح 

 ذيل ايموضوعا  فلبا يف مكتبة ايم ار .ولما  -إن شاء اهلل-وي    ي لبا  ايك ية؛ يف ك ية ايحديت

اعين فمن لحسن ما ليِّيف كتياب اييدكتور عمير حسين فال   ايوضيا يف »تية لما ما ل يِّف يف ايوضا وايوض 

ييا  وكييذي  كتيياب ايييدكتور عبييد «ايحييديت ،،اْين»يف ايصييمد عابييد لي   وكييال ايكتييابين  ،«الوض،،ع والوضَّ

 ملبوعان.

َؤال  ما كانت راية م ن درق حديت ثابت؟ :السُّ

ين م دياهع وإميا يكيي  ل  يقوا ما  دف  ورايت ؟: ابوُ الَج  س   دف  ورايت  تروي   ذا ايحديتع إميا يح 

ث بحديت رريب.  يحدِّ

اهلل يف نوع ايمق وبع فدفصل ايكيالم ما يت  ق بسرقة ايحديت ددت ر  يها يف ايدرس ايقادم إن شاء 

 .-بإذن اهلل ت ايب- داك 

َؤال   ل ت قبل رواية ايكذاب وايوضاع إذا تاب؟ :السُّ

ين يف ق بي   ايصحي  لن  ال ت قبل؛ ألن  تجرل ع ب لمر  : ابوُ الَج  يي  من اي ادة لن يتجرل ع ي  ايدياس وم 

  ما دام تجرل ع ي  ربما تجرل ع ب اي ودة إيي ع  يذا اإليمان؛ ف ذي  اي  ماء ال يقب ون حدي   وإن تاب؛ ألن

  و ايسبب.

َؤال  ل ق ايموضوع ع ب ايمقلوعا  وايموقوفا ؟ ل ي   :السُّ

إذا كييامن ايموقييو  ع ييب ايصييحابيع لو ايمقلييوع ع ييب ايتيياب ي مكييذوب ا ع يهمييا؛ ع ييب : ابوُ الَج،،

اع إذا كيان ايوقيو  ع يب اايصحابي لو ايتاب ي فإني  ي   يصيحابيع لو ايمقليوع ع يب ايتياب ي سيمب موضيوع 

ا.  مكذوب ا ع يهما لو ع ب لحد ماع فإن  يسمب موضوع 

ا ع ي . ا مكذوب ا موضوع   ايكذب يمكن لن يكون حتب ع ي  لنتع ي كذب ع ي ع فيكون كالم 
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َؤال  يذا « ُأتي أحدكم بهدي  فجلساؤه ش،ركاؤهإذا »حديت لنا ال لدتح ر ما يت  ق ب ع حديت :  :السُّ

 يف صحي  ايبيار ع وبين ايبيار  ض ف . م  ق

َؤال   ل ذكره ابن ايجوز  يف ايموضوعا ؟ :السُّ

 ال لدتح ر اآلن  ل ذكر ا لو الع يراجا.: ابوُ الَج 

َؤال ْم،رِو إَِذا َبِقَي،ْت فِ،ي »»ذكير  لن حيديت:  :السُّ َْ جي  «م،ن النَّ،اس ُحَثاَل، َكْي،َ  بِ،ك َي،ا ْب،َن  ع قيد خر 

جي  ايبييار  يف ايبيار ع ولن ابن ايجو اع وق تم لن ابن ايجيوز  ييم ييذكر حيدي  ا خر  ز  قد ظد  موضوع 

 ايموضوعا  نرجو ايتوضي .

كي،  ب،ك ي،ا اب،ن »لنا قرل  ايسؤاا كما  و؛ ألن ايسائل دما مدي ما ييم لقيلع لنيا ق يت لن حيديت: 

 د بن شاكر.ع  ذا خرج  ايبيار  يف ايصحي ع يف رواية حما«ْمرو إذا بقيت يف حثال  من الناس

يكن يم يذكره ابن ايجيوز  يف ايموضيوعا ع وإنميا ذكير ابين ايجيوز  ايموضيوعا  حيدي  ا آخيرع  

َمَر إَذا َبِقَيْت فِي َقْوَا يخبئون ِرزْ »و و:  ُْ  .«َوَيْضُع  اْلَيِقينسنَ  ثب َكْيَ  بِك َيا اْبَن 

ي وايسييوطي لني   يو فهذا ايحديت ذكره ابن ايجوز  يف ايموضوعا ع و يذا ايحيديت ظين اييدي م

و مييا حييدي ان ميت فييانع ف همييا قصييتان  .«م،،ن الن،،اس ثال،، َ إذا بقي،،ت يف ُح »ايحييديت ايسييابقع حييديت 

 .ميت فتانع وي هما لدانيد ميت فةع متبايدة

ا و و موجود يف ايمكتبا ع  :وكما ق ت رييد لعميل دعاييا ي مكتبيا  حتيب ل  ميا لنا ليفت يف ذي  جزء 

 لذكر ا اآلن.

َؤال يِّر يف دياق ددده لو لدخل في  ما يي  مد ع فكيف ج  ل حيديت  :السُّ ايمدرج  و ايحديت ايذ  ر 

ا و و برمت  موضوع؟  ثابت بن مودب مدرج 

 ال  و مدرجع  و موضوع باعتبار آخر.

 و مدرج ألن  ذا ايمتن ل درج يف إدداده يف حديت شري  عن األعميشع عين ابيي ديفيانع  الَجَواب:

ع  ذا جزء من ايحديت ألن ايحديت كما ت رفون ييا إخيوان يتكيون ♀ عن جابر عن ردوا اهلل

 من إدداد ومتنع  ذا  و ايحديت.

يين ك يير  صييالت  باي يييل حسيين وجهيي    فاإلدييداد  دييا ا درج ع ييي  حييديت يييي  مديي ع و ييو حييديت: م 

 بايدهار.
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ج  ذا ايمتن ع ب  ذا اإلددادع و و مين خيالا صيديا  اع  ي  الثابيت فهدا إدخاا وإدراجع ل در   يد وضي  

ا؛ أل يكيين يمييا دييرق  ايكييذابون ونسييبوه إيييب ردييوا اهلل ع نيي  ع ييب دييبيل ايييو مويييي  ايحييديت موضييوع 

 مت مدين يذي  صار من نوع ايموضوعا ع وذكره ايمصدفون فيها يف ضمدها. ♀

َؤال   ل تقبل توبة ايكذاب؟ :السُّ

ين تياب ما بيدي  تقبل إن شاء اهلل توبت  في ♀ايكذاب ع ب ردوا اهلل  الَجَواب: وبيين ربي ع م 

يكن بايدسبة ي حديت حتب يو رجا وزعم لن  تاب ال ي قبل حدي  ع ففرق بيين مقيامين: مقيام ع تاب اهلل ع ي 

لما بايدسبة ي حيديتع فإني  ال يقبيل ع ررع لو قامت ايقيامةع لو نحو ذي ايتوبةع ايتوبة ال ي سد باهبا إال إذا رر

 حديت وإن تاب يما دبق.

ؤَ   ما ايفرق بين ايحديت ايموضوع وايحديت ايذ  ال لصل ي ؟ :الالسُّ

 فيسأا ايسائل  داك. يقادم ايكالم ع ب م دب ال لصل ي ديأيت يف ايدرس ا الَجَواب:

َؤال  ؟ايسائل عن ايبحت ايذ  كتبت يسأا  :السُّ

 . و يف جزء يف بلالن نسبة حديت موضوع إيب صحي  اإلمام ايبيار ع  ذا عدوان الَجَواب:

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  َمق ُلْوب

،،،ُموا الَمْقُل،،،ْوَب ِقْس،،،َمْيِن  - 242 َوَقسَّ

 إل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ى

 

 َم،،،،ا َك،،،،اَن َمْه،،،،ُهوَرًا بِ،،،،راَو ُأْب،،،،ِدَل 

 َيْرَغَب،،،ابِواح،،،َد َنظِْي،،،ُرُه، َك،،،ْي  - 243 

 

 فِي،،،،ِه، لَِلْغ،،،،َراِب إذا َم،،،،ا اْس،،،،ُتْغرَِبا 

 َوِمنْ،،،،ُه َقْل،،،،ُب َس،،،،نََد لَِم،،،،ْتنِ  - 244 

 

 َنْح،،،،،ُو: اْمتَِح،،،،،،انِِهْم إَم،،،،،،اَا الَف،،،،،،نِّ  

،،،،ا أَت،،،،ى َبْغ،،،،َداَدا - 245   يف ماَئ،،،،َ  َلمَّ

 

َد اإلْس،،،،،،،،،نَاَدا  َه،،،،،،،،،ا، َوَج،،،،،،،،،وَّ  َفَردَّ

َوااُ  - 246   َوَقْل،،ُب َم،،ا َل،،ْم َيْقِص،،ِد ال،،رُّ

 

،،،،،،،َلَاُ    َنْح،،،،،،،ُو: )إَذا ُأِقْيَم،،،،،،،ِت الصَّ

َث،،،ُه  - 247   يف َمْجِل،،،ِس الُبنَ،،،اين -َحدَّ

 

ثَم،،،انِ   ُْ نِ،،،ي: اْب،،،َن أب،،،ي  ْْ ، ا ،،،اجب  َحجَّ

،،ْن َثابِ،،َت  -َفَظنَّ،،ُه  - 248   َجرِْي،،رُ  –َْ

 

،،،،،،،،،،،رِْيرُ   ،،،،،،،،،،،ادب الضَّ  َبيَّنَ،،،،،،،،،،،ُه َحمَّ

 َتْنِبْيَههٌت 

،نَدِ  - 249  َوإْن َتِجْد َمْتنَم َضِعْيَ  السَّ

 

، أْي: بَِه،،،َذا َفاْقِص،،،دِ    َفُق،،،ْل: َض،،،ِعْي ب

 َوَلَ ُتَض،،،،عِّْ  ُمْ َلق،،،،م بِنَ،،،،اءَ  - 250 

 

َل،،،،،ى ال َّرِْي،،،،،ِ ، إْذ َلَع،،،،،لَّ َج،،،،،اءَ   َْ 

َد، َب،،،،ْل َيِق،،،،ُ   - 251   بَِس،،،،نََد ُمَج،،،،وَّ

 

َل،،،،،ى ُحْك،،،،،ِم إَم،،،،،اَا َيِص،،،،،ُ    َْ  ٍَ  َذا

 َبَي،،،،اَن َض،،،،ْعِفِه، َف،،،،فْن أْطَلَق،،،،هْ  - 252 

 

،،،،،،ْيُ    َق،،،،،،هْ  َفالهَّ  فِيم،،،،،،ا َبْع،،،،،،َدُه َحقَّ

 َوإْن ُت،،،رِْد َنْق،،،َلً لِ،،،َواَه، أْو لَِم،،،ا - 253 

 

ي،،،،،،،،،ِه َلَ بِفْس،،،،،،،،،نَاِدِهَما 
 ُيَه،،،،،،،،،كُّ فِ

َف،،أِت بَِتْم،،رِيَض ك،،، )ُي،،ْرَوى(  - 254 

 َواْج،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِ اِ 

 

َلمِ   ْْ  بِنَْق،،،ِل َم،،،ا َص،،،لَّ ك،،،، )َق،،،اَل( َف،،،ا

ُلوا يف َغْيرِ َمْوُضْوَ  َرَوْوا - 255   َوَسهَّ

 

 َغْي،،،،رِ َتْبيِ،،،،يَن لَِض،،،،ْعَ ، َوَرأْوا ِم،،،،نْ  

 َبَياَن،،،،ُه يف الُحْك،،،،ِم َوالَعَقائِ،،،،دِ  - 256 

 

( َوَغْي،،،رِ َواِح،،،دِ   ،،،ِن )اب،،،ِن َمْه،،،ِديو َْ 

 

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

ع لال و ييو ايحييديت  ؒ ذكير ايحييافظ اي راقييي  ييا مين لنييواع ايحييديت ايم يل  يف  يذه األبيييا  نوع 

 ايمق وب.

 لنواع ك يرةع وذكر يف بداية ايدظم مدها نوعين لو قسمين. وايحديت ايمق وب ي 

 ب فظ آخر. متن   ايمق وب  و إبداا راو  براو  آخرع لو إبداا ددد بسدد آخرع لو إبداا يفظ  

ا اإلبداا ي  لنواع مدها:  فإذ 

.  إبداا راو  براو 
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 .بسدد   ومدها إبداا ددد  

 آخر. ب فظ   متن   ومدها إبداا يفظ  

 اي الثةع مدها ما يكون ع ب دبيل ايو م واييلأ. و ذه األنواع

 ومدها ما يكون ع ب دبيل ايت بد.

 بيان كل نوع من  ذه األنواع. -إن شاء اهلل-وديأتيدا 

 قاا ايحافظ اي راقي:

،،،ُموا الَمْقُل،،،ْوَب ِقْس،،،َمْيِن  - 242 َوَقسَّ

 إل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ى

 

 َم،،،،ا َك،،،،اَن َمْه،،،،ُهوَرًا بِ،،،،راَو ُأْب،،،،ِدَل 

 ُرُه، َك،،،ْي َيْرَغَب،،،ابِواح،،،َد َنظِْي،،، - 243 

 

 فِي،،،،ِه، لَِلْغ،،،،َراِب إذا َم،،،،ا اْس،،،،ُتْغرَِبا 

ا أو قسًما من أقساا المقلوباذكر ه  ًْ يا عين و و لن ي   :هنا نو بدا راو  براو  آخرع كحيديت يكيون مروي 

عين ديايم عين  واةاير   نافاع وي ج ل عن دايمع يكون ايحديت مروي ا عن نافا عن ابن عمرع ويج    ب ض  

 .¶مرع الشرتاكهما يف ايرواية عن ابن عمر ابن ع

إما لن يف ل ذي ع  ذا ايراو  إما لن يف ل ذي  ع يب ديبيل اييو م واييليأع لو ع يب ديبيل ايت ميدع 

 دع يت مد لن ي بدا راو  براو  آخر.اي اين ييلورت ع و و لن يقا اإلبداا ع ب دبيل ايت م  ايدوع  دا ع ب ونب  

 .(فِيهِ  َكْي َيْرَغَبا ...)وقاا: 

؟ اس يتل بوني  ويرربيون يف ديماع  يذا كي ي ررب فيي ؛ ألني  عزييز وررييبع فايد ي يماذا لبدا راو  براو 

ايحديت ايذ  انفرد ب   ذا ايراو  بسماع  عن ذي  ايشيخع و و يف ايواقا ييم يسيم   مدي ع وإنميا ديم   

ياظ ايمتقديون ي رفوني  مين راويية  إما دم   عن نافا فيج    عين ديايمع واييرواة اي :كما قلنا من نظيره.  حف 

 ب في  ي زت  وررابت .رر  ؛ يي  من رواية دايم      ع و و يج    نافا  

ريير ي ديي دكرةع لك ر اينرائب مدياكيرع اي  ماء تتبا اينرائب؛ ألن رايب اينرائب تكون م   ه  ويذي  كر  

إذا كيان قصيد ذيي  ع راو  بيراو  آخير ا فع فهذا  و ايدوع األوا من لنواع ايق ب لن ي بيد  ثابت  وشديدة اي   

ثين بسرقة  وت مده فهذا ي   ا  ذا اإلبيداا يينيرب بي ع آخر م   راو  براو   ا  ايحديت لن ي بد   سمب عدد ايمحدِّ ت مد 

 يسرقة ايحديت بسرقة متن لو إدداد بكماي . -إن شاء اهلل-آخر  ايحديت وديأتيدا م اا   فهذا من درقة  

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 
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 َوِمنْ،،،،ُه َقْل،،،،ُب َس،،،،نََد لَِم،،،،ْتنِ  - 244

 

 َنْح،،،،،ُو: اْمتَِح،،،،،،انِِهْم إَم،،،،،،اَا الَف،،،،،،نِّ  

،،،،ا أَت،،،،ى َبْغ،،،،َداَدا - 245   يف ماَئ،،،،َ  َلمَّ

 

َد اإلْس،،،،،،،،،نَاَدا  َه،،،،،،،،،ا، َوَج،،،،،،،،،وَّ  َفَردَّ

ا بتمام  بإدداد آخرع و ذا اإلبيداا وايق يب يإلديداد إميا لن يكيون  :من أنوا  المقلوب  لن يبدا إدداد 

 االختبار واالمتحانع وإما لن يكون من باب درقة ايحديتع كما مر  قبل ق يل.بقصد 

ف يذي  قصية مشيهورة وق يت يإلميام  عو يو اإلبيداا وايق يب يالمتحيان واالختبيار :أما النو  األول

ذكير  يذه  «مشيايخ اإلميام ايبييار »إيب بندادع لخرجها ابين عيد  يف كتابي   م  حيدما قد   ؒ ايبيار  

 ايقصة.

ي م  دم ت عدة مشايخ يحكون لن محمد بن إديماعيل ايبييار  قيد   قاا:  ما بي  لصيحاب بنيدادع فس 

ل  ج  يوا ميتن  يذا اإلديداد -ايحديتع فاجتم وا وعمدوا إييب مائية حيديتع فق بيوا متوهنيا ولديانيد اع 

 وج  وا ذي  اإلدداد يمتن آخر. -يإلدداد آخر

ييودف ييوا إيييب عشييرة لن    ع ل  مائيية حييديت قسييمو ا ع ييب عشييرة  ع إيييب كييل رجييل عشييرة لحاديييتف 

 قون ذيي  ع يب اإلميام ايبييار ع ولخيذوا ايموعيد ي مج ي ع لشياصع ولمرو م إذا ح ر ايمج   ي  

 ميا ع فومين ايبنيداديين فح ر ايمج   جماعة لصحاب ايحديت من اينرباء من ل يل خرديان وريير م

ميين ت يي  األحاديييتع فقيياا اطمييأن ايمج يي  بأ  يي ع انتييدب إيييب رجييل ميين اي شييرةع فسييأي  عيين حييديت 

اع ويقواايبيار : ال لعرفهاع ودأي  عن آخر فقاا: ال لعرف ع فما زاا ي قي ع ي  واحد    ال لعرف . :ا واحد 

يايرجيل ف   :همياء ممين ح ير ايمج ي  يقوييونثم جاء اي اين وف ل ايف ل نفس  و كذاع فكان ايف   ع م  ه 

 قصير وق ة ايفهم.يم يفهمع ورموه باي جز وايت :وكان اآلخرون يقويون

ف م يزا ي قون  ذه األحاديت حتيب انتهيوا مين ايمائيةع ف ميا فرريوا ك هيم مين األحادييت ايمق وبيةع 

. ف ما ع م ايبيار  لهنم قد فرريواع ايتفيت إييب األوا مدي  فقياا: لميا  ال لعرف :وايبيار  ال يزيد م ع ب

رابيا ع يب اييوالءع حتيب لتيب ع يب تميام   اي ياين فهيو كيذاع واي اييت وايحدي   األوا فهيو كيذاع وحيدي   

 اي شرةع فرد كل متن إيب إددادهع وكل إدداد إيب متد .

 جاء إيب األوا فقاا ي : لنت حدثتدي ب شرة لحاديت:

 ايحديت األوا كذاع وصواب  لن  ي روى عن فالنع عن فالن.

 وايحديت اي اين كذا وصواب  كذا.
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 وايحديت اي ايت كذا وصواب  كذا.

ب من األواع ثم اي اين إيب اي اشرع فف يل بياآلخرين م يل ذيي ع ورد متيون األحادييت ك هيا حتب انته

 اس بايحفظع ولذعدوا ي  بايف ل.إيب لدانيد اع ولدانيد ا إيب متوهناع فأقر ي  ايد  

آخرع و ذا ايق ب إنميا ف  يوه  فهذه ايقصة فيها لن ل ل بنداد ق بوا األدانيدع ج  وا إدداد متن إلدداد  

 كبير. ق  يف  ذا االمتحان بتفوِّ     ج   ن  المتحانع فامتحدوا رجال  ي

ي  ةع واي جيب يي  حفظ  يهذه األدانيد ايصحيحةع وإنما حفظ  يهذه األدانيد ايمق وبة مين لوا و   

 خرى ع ب وج  ايصحة.  حفظها ثم لعاد ا مرة ل  فإن  

يكين  -وإن لهبم مشيايي -شايخع فإن  و ذه ايقصة ثابتةع وإن قاا فيها ابن عد  إن  دم ها من عدة م

 ذا اإلهبام ال ي ر؛ ألن  حتب يو كان ب  هم رير ثقةع فالبد لن يكيون ب  يهم مين اي قيا ع وتكيون  يذه 

 ايقصة محفوظةع

ا  ذا نوع من لنواع ايق بع و و ايق ب يالمتحانع ماذا يمتحدون؟ او ع ديم وا يمتحدون حفظ اير   إذ 

ا يقوا عن نفسي : لحفيظ مائية لييف  حاديت ك يرةع و و كما مر  يحفظ ل ؒ لن اإلمام ايبيار   بدا دابق 

 حديت صحي ع ومائتي ليف حديت رير صحي .

فيأرادوا لن ييترو ياع فق بيوا  يذه األديانيد ييتأكيدوا  عةع دم وا عدهافهم دم وا  ذه ايحافظة ايقوي  

 من اي  م وايم رفة بمكان مكين.لن  فوق ما كانوا يظدونع ولن   م  ه  ن ي  من حفظ اإليمانع وتبي  

 ق ب اإلدداد وايمتن من لجل االمتحان؟  ذا ايف ل  ل يجوز

ثين ر  وكما  عقاا ب  ب ض ايمحدِّ دا يف  ذه ايقصيةع وف  ي  مين قبيل شي بة بين ايحجياجع وحمياد بين ب  م 

 د مة.

ديًثا، وإنم،ا ُيقص،د إَل أنه إذا فعله أهل الحدي  َل يس،تقر ح، عويف جوازه نظر»يقوا ايحافظ اي راقي: 

ع بذلك، وهل يقبل  ثين حيدميا يق بيون  يذه األديانيد ال ي ديي  «أو َلالت،دوين اختبار حف  المحدِّ ايمحيدِّ

يدونوهنا يف ايكتبع وإنما يدتهي االختبار يف وقت  ثم ب د ذي  ت   األحاديت ال ت دون وال ت روىع فال يقيا 

 فإذا كان األمر كذي  فم ل  ذا يمكن جوازه.. يدلهنا لحاديت ت روى بت   األدانايو م فيهاع و

 .ؒ ايق ية  ي محل نظرع كما قاا ايحافظ اي راقي  ْلى كلَ 
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  ذا ايدوع اي اين من لنواع ايق بع و و ق ب ددد يمتن من لجل االمتحان.

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

َوااُ  - 246  َوَقْل،،ُب َم،،ا َل،،ْم َيْقِص،،ِد ال،،رُّ

 

،،،،،،،َلَاُ َنْح،،،،،،،ُو: )إَذا ُأِقْيَم،،،،،،،   ِت الصَّ

َث،،،،ُه  - 247   يف َمْجِل،،،،ِس الُبنَ،،،،اينَحدَّ

 

ثَم،،،انِ   ُْ نِ،،،ي: اْب،،،َن أب،،،ي  ْْ ، ا ،،،اجب  َحجَّ

،،ْن َثابِ،،َت  -َفَظنَّ،،ُه  - 248   َجرِْي،،رُ  –َْ

 

،،،،،،،،،،،رِْيرُ   ،،،،،،،،،،،ادب الضَّ  َبيَّنَ،،،،،،،،،،،ُه َحمَّ

 يل بنيداد ع ب دبيل ايو م واييلأع فإذا كان صديا ل يمتن   إدداد    ذا نوع من لنواع ايق ب و و ق ب   

ا من لنواع ايمق وب يقا في  ايق  كان ت م   ا يكن يالمتحانع فإن  داك نوع   ب ع ب دبيل ايو م واييلأ.   د 

قا ع يكن يقا ي  ب ض األو ام يف حدي  ع روى عن ثابت ايب دياينع من ذي  لن جرير بن حازم لحد اي ِّ 

ََلاُ »: ♀ع قاا: قاا ردوا اهلل ◙عن لن    .«َفََل َتُقوُموا َحتَّى َتَرْونِي إَذا ُأِقيَمْت الصَّ

ا جرير عن ثابتع عن لن    .♀ع عن ردوا اهلل ◙إذ 

ي ذا ايحديت هبذا ايس    ا ع عين و  دد مق وبع ايصحي  في  لن  من حديت حجياج بين لبيي ع ميان ايص 

 .♀بن لبي قتادةع عن لبي ع عن ايدبي  اهلل يحيب بن لبي ك يرع عن عبد

ا  دا إبداا إدداد بإ بين  اهللا ع عن يحيب بن لبي ك ييرع عين عبيددداد آخرع ل بدا إدداد حجاج ايصو  إذ 

 لبي قتادةع عن لبي ع ل بدا  ذا اإلدداد بسدد آخر و و ثابت عن لن .

ا لم خلئ ا؟ لن حمياد بين  :دلي،ل ذل،ك ع ميا ديييل ذيي ؟أ  إن  وقا خلي :قايوا  ذا اإلبداا  ل وقا ت مد 

واييلأ يف  ذا اإلديدادع و يو لن جريير بين حيازم كيان يف مج ي  ثابيت زيد لحد اي قا  بين دبب ايو م 

ا حج   اج بن لبي ع مان ايصوا ع فحيدثهم حجياج عين يحييب بين لبيي ك يير ايب داينع فكان يف ايمج   لي  

 .♀بن لبي قتادةع عن لبي ع عن ردوا اهلل  اهلل عن عبد

ألني  ديما ايحيديت يف  ذا؟فيرج جرير فصار يرو  ايحيديت ب يد ذيي  عين ثابيتع عين لني ع يميا

مج   ثابتع فظن لن  مما دم   مد ع وثابت يف اي ادة يرو  عن لن ع  ذا  و اإلدداد ايجاد ايذ  يرويي  

 لن  يرو  عن لن .

ََلُا َفََل َتُقوُم،وا َحتَّ،ى َتَرْونِ،ي»فتو م لن  ذا ايمتن و و حديت:   ع لني  إنميا ديم   مين «إَذا ُأِقيَمْت الصَّ

ع فهذا وقيا مين جريير ع يب ديبيل اييو م ◙   يف مج س ع ولن  يروي  ثابت عن لن  ثابت؛ ألن  دم

 واييلأ.
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اع  قد يقا ايق ب يف اإلدداد برمت  ع يب ديبيل ديرقة ايحيديتع مير م ديا لني  قيد يبيدا راو  بيراو  مت ميد 

 و ذا من ايسرقة.

ع وممين اشيت هر بف يل وقد ي بدا اإلدداد بتمام ع ويكون من درقة ايحديت؛ ألني  ت ميد ذيي  اإلبيداا

رفيوا ع لبي حيةع وهب وا بن عبيد ايكدد  ذي  حماد بن عمرو ايدصيبيع وإدماعيل بن فهؤالء متهمون وع 

ا  يي لن ي بيدا إديداد بإديداد آخي بسرقة ايحديتع ميا  يي ديرقة ايحيديت؟ ر ع يب ديبيل اإلريراب مت ميد 

ااإلديداد وي ي ايسرقة يأخذ حديت ي روى بإديدادع فيحيذ   يذاع يذي  ا جدييد   يو ييم ي يا ع ا يي  إديداد 

ولميا ايحيديت  يو ع يينيرب بي  ع يب اآلخيرين ايحديتع وإنما وضا اإلددادع يماذا وضيا  يذا اإلديداد؟

اس م رو  بإدداد صحي  آخرع يكن  و حيدميا ي  ير  لني  ييرو   يذا ايحيديت بيذي  اإلديدادع فيإن ايد ي

   يف ل  ذا ايف ل.يرربون يف دماع  مد ع ويأتون إيي  ييأخذوه عد ؛ ف ذي

حماد بن عمرو ايدصيبيع فقيد روى عين األعميشع عين لبيي صياي ع عين  :ر  بذي  كما ق داع   نمم

ا:  ََلا»لبي  ريرة مرفوع  ي َطرِيِ  َفََل تبدؤوهم بِالسَّ
 .«إَذا َلِقيُتْم اْلُمْهرِكِيَن فِ

ماذا فع،ل ي  ريرةع  كذا روى حماد ايدصيبي  ذا ايحديت رواه عن األعمشع عن لبي صاي ع عن لب

ق ب اإلددادع فإن  لبدا إدداد  ذا ايميتن هبيذا اإلديداد اييذ  ذكيره؛ ألن ايحيديت  ؟حماد يف هذا الحدي 

ايصيحي  فيي  لنيي  ي يروى مين حييديت ديهيل بيين لبيي صياي  عيين لبيي ع عيين لبيي  رييرةع ويييي  مين طريييق 

ا بإدداد يي ررب  في . األعمشع عن لبي صاي ع عن لبي  ريرةع فأبدا إدداد 

ال ي حفظ  ذا من حديت األعمشع إنما  يذا حيديت ديهيل بين لبيي صياي  عين لبيي ع »قاا اي قي ي: 

 ع ورواه ميين طريييق شيي بة واي ييور  وجرييير بيين عبييد«صييحيح »دييهيل لخرجيي  اإلمييام مسيي م يف  وإدييداد  

ور ع وجرييير بيين عبييد ايحميييد اي زيييز ايييدارورد  ك هييم عيين دييهيلع شيي بة ودييفيان اي يي ايحميييدع وعبييد

 ورد  ك هم عن دهيل عن لبي  عن لبي  ريرة.وايدار

ا حماد ايدصيبي   هيل بإدداد األعمشع وف ل ذي  ع ب دبيل اإلريرابع و يذا  دا لبدا إدداد د  افإذ 

 سمب بسرقة ايحديت.ي  

 ايوضا لن ي ا ايمتن. ؟قد يسأل سائل ما الفرث بين سرق  الحدي  والوضع
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ابع لو  ييذا لميا ديرقة ايحيديت فإني  ي ييا اإلديدادع   يا بإدييدادع يكين  يذا ايكيذ  فيايمتن يكيون م روف 

ا يي   ا جديد   ب ايداس يف دماع .ررِّ ايمتهم ييرتع ي  إدداد 

 يوع لو مين     ع ديواء لكيان مين كالم ي♀لما ايوضا فإن  ييت ق متد اع ويدسب  إيب ردوا اهلل 

 كماءع لو من كالم ل ل األمم ايسابقة.كالم ايح  

 قوي  يف ايدظم:

،،ْن َثابِ،،َت  -َفَظنَّ،،ُه  - 248  َجرِْي،،رُ  –َْ

 

،،،،،،،،،،،رِْيرُ   ،،،،،،،،،،،ادب الضَّ  َبيَّنَ،،،،،،،،،،،ُه َحمَّ

 يقصد حماد بن زيد كما مر  يف ايشرح. 

  ذا ما يت  ق بايمق وب.

ع و و ؒ ما يقا من ايق ب يف ايمتنع يم يذكره  هدا ايحافظ اي راقي  :بقي أن من أنوا  المقلوب

 يف متن ايحديت. لن يقا ايق ب من لنواع ايمق وب ايمشهورة

ويذي  لم  ة ك يرة من لشهر ا ما جاء يف صيحي  اإلميام مسي م يف حيديت: ايسيب ة اييذين يظ هيم اهلل 

َث بَِصَدَقَ  َفَأْخَفاَها َحتَّى ََل ُتْعَلُم يَ »يوم ال ظ   إيب ظ  ع ذكر مدهم   .«ِمينِِه َما ُتنِْفُ  ِشَمالِهَرُجلب َتَصدَّ

و  يف صحي  مس مع و ذ ا اي فيظ وقيا فيي  ق يبع وايصيحي  اي فيظ ايمتفيق ع يي ع لو اييذ   كذا ر 

َث بَِصَدَقَ  َفَأْخَفاَها َحتَّى ََل ُتْعَلُم َيِمينِِه َما ُتنِْفُ  ِشَمالِه »لخرج  اإلمام ايبيار  و و   .«َرُجلب َتَصدَّ

بين ذي   داد؟ ذا ايق ب ممن وقاع  ل  و وقا من اإلمام مس م لو من ايرواة يف اإلد :قد يقوا قائل

يا  يف شرح  ع ب صحي  اإلمام مس م فإن  قاا: فيما يبدو لن  ذا ايق ب وقا مين اييرواة عين  ايقاضي ع 

قياا: ديي ي  لن اإلميام مسي م حيدميا لخيرج ايحيديت بإديداد  ؟ما دليل ذل،كمس مع ويي  من مس م نفس ع 

 ع وقاا م   .«ايموط أ»ب ده إدداد اإلمام ماي  يف داق 

يأ لن اي دي  ا قيد روى  يذا ايحيديت بياي فظ نفسي  اييذ  ذكرتي ع واي فيظ يف ايموط  َرُج،لب  »إلمام مايك 

َث بَِصَدَقَ  َفَأْخَفاَها َحتَّى ََل ُتْعَلُم يَ   .« ِمينِِه َما ُتنِْفُ  ِشَمالِهَتَصدَّ

ا  ذا ايق ب يف اي فيظ إبيداا ك مية يميين بشيماا واي كي ع  يذا إنميا وقيا مين اييرواة عين مسي  م فإذ 

 .ت ايبؒ ع ال من مس م نفس  ؒ 

ا ذكر حديت ُن بَِلْيَل َفُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى إ» :وب  هم لي   َن ْبُن ُأاِّ َمْكُتواَ نَّ بََِلًَل ُيَؤذِّ  .«ُيَؤذِّ

ُن بَِلْيَل َفُكُلوا َواْش إ»رو  ب فظ آخر:  َن بَِللب نَّ اْبَن ُأاِّ َمْكُتوَا ُيَؤذِّ  .«َرُبوا َحتَّى ُيَؤذِّ
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إن  ذا اي فظ األخير مق وبع وايصحي  األواع فإن بيالا  يو اييذ  كيان ييؤذن األذان األواع  :ايواق

 وابن لم مكتوم كان يؤذن األذان اي اينع يقاا ي : لصبحتع لصبحتع فيقوم فيؤذن.

ا من لم  ة ايق ب يف ايمتنع ذكرنا م ايين حديت: ايسب ة ايذين يظ هم اهلل يف ظ  .  فهذه إذ 

 ذان.وحديت األ

ا البن ايصالح لنواع اي  يف بتدبيها  تت  ق بايحيديت اي ي يفع  ؒ ختم ايحافظ اي راقي  تب  

 فقاا:

 َتنْبِْيَهاتب 

،نَدِ  - 249  َوإْن َتِجْد َمْتنَم َضِعْيَ  السَّ

 

، أْي: بَِه،،،َذا َفاْقِص،،،دِ    َفُق،،،ْل: َض،،،ِعْي ب

 َوَلَ ُتَض،،،،عِّْ  ُمْ َلق،،،،م بِنَ،،،،اءَ  - 250 

 

َل،،،،،ى ال َّرِ    ْي،،،،،ِ ، إْذ َلَع،،،،،لَّ َج،،،،،اءَ َْ

َد، َب،،،،ْل َيِق،،،،ُ   - 251   بَِس،،،،نََد ُمَج،،،،وَّ

 

َل،،،،،ى ُحْك،،،،،ِم إَم،،،،،اَا َيِص،،،،،ُ    َْ  ٍَ  َذا

 َبَي،،،،اَن َض،،،،ْعِفِه، َف،،،،فْن أْطَلَق،،،،هْ  - 252 

 

َق،،،،،،هْ   ،،،،،،ْيُ  فِيم،،،،،،ا َبْع،،،،،،َدُه َحقَّ  َفالهَّ

 يذا إديداد  ذه ايمسأية إذا وجد  يا طايب ايحديت حيدي  ا بإديداد ضي يف مياذا تقيوا؟  يل تقيوا  

ييا البيين ايصييالح: يدبنييي لن ت   ضيي يف؟ لو تقييوا  ييذا إدييداد ضيي يف؟ قيييد فيقييوا ييي  اإلمييام اي راقييي تب  

 ايحكمع فتقوا  ذا إدداد ض يفع فتقيده باإلددادع ل  لن  تحكم ع ب  ذا ايسددع قاا:

،نَدِ  - 249  َوإْن َتِجْد َمْتنَم َضِعْيَ  السَّ

 

، أْي: بَِه،،،َذا    َفاْقِص،،،دِ َفُق،،،ْل: َض،،،ِعْي ب

ألنيي  ربمييا لنييت  ل  هبيذا اإلدييدادع  ييذا ايحيديت ضيي يف اإلدييدادع لو ضي يف هبييذا اإلدييدادع يمياذا؟ 

آخير لنيت ييم تقيف ع يي ع  ع يكن ي حديت لدانيد لخرىع لو ي  إديداد  ددوقفت ع ب  ذا ايحديت هبذا ايس  

 و ذا اإلدداد لص  من  ذا اإلدداد اي  يف ايذ  وقفت ع ي .

 ب ايمتن وق ت  ذا ايحديت ض يفع يأيت م رت  ع ي  وي يرت  يقيوا ي حيديت فإذا حكمت ع 

 طرق لخرى إما صحيحةع وإما حسدة.

فيدبنييي لال تحكييم هبييذا ايحكييمع وال يجييوز ييي  لن ت يي ف  ألن  ييذا ايحييديت ييي  طييرق صييحيحة لو  

نييرهع و يو حسدةع لو ضي يفة تشيده؛ ألني  كميا مير م ديا يف لنيواع ايحسين لن مين لنيواع ايحسين ايحسين ي
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و  من لوجي    خيرى؛ ف يذي  يدبنيي لال تحكيم هبيذا ايحكيم ل   ايحديت اي  يف ايذ  يم يشتد ض ف ع ور 

 ل ق.ايم  

م باإلطالق بيأن تقيوا  يذا حيديت ضي يف فيميا إذا وقفيت مين كيالم ك  م و و ايح  ك  ادت دب  ذا ايح  

 اقبع واييرة اي ظيمة يف  يذا ايفين ل  ين لصحاب ايحفظ ايواداع وايفهم ايقاد ايم  األئمة ايم ترين ايد  

ا يهذا ايحديتع ف   لن تتب هم يف ذي  فتقوا  ذا حديت ض يفع قياا فيالن إني   :إذا وجد  يهم ت  يف 

 ض يف لو مدكرع لو نحو ذي ؛ يذي  قاا:

 َب،،،،،،ْل َيِق،،،،،،ُ   ......................

 

َل،،،،،ى ُحْك،،،،،ِم إَم،،،،،اَا َيِص،،،،،ُ    َْ  ٍَ  َذا

 بي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ان ض،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،عفه 

 

 ............  ........................ 

 فهذا  و ايذ  يمكن لن تتب   في .

َقهْ  ْيُ  فِيما َبْعَدُه َحقَّ  َففْن أْطَلَقْه ... َفالهَّ

 ل  إذا لط ق  ذا اإلمام اي  ف فإن  يدبني اتباعهم يف ذي .

أني  ع ب حكم إمام من لئمية ايحيديت ب    ف جواز إطالق ض ف  يقوا ايحافظ اي راقي يف شرح : بل يق  

ي يي  ي  إدداد   اع فيإن لط يق ذيي  اإلميام ضي ف   ف م  ي بت ب ع ما وصف ذي  اإلمام ببيان وج  اي   فسير 

 في  كالم ذكره ايشيخ ب د  ذا يف ايدوع اي ايت واي شرين من كتاب ع وديأيت يف مكان . هفسرويم ي  

ي اقدل  إذا قاا ايد    وا اضيلراب ع لو يمي ال  ألن فيي  يفيالن قي عره ذا حيديت ضي يفع وبيين ضي ف  فس 

 رجحان إرداي  ع ب وص  ع فإذا بين ض ف ع فال إشكاا.

يا األئمية  يكن إذا يم ي بيِّن فهل تتب   لم ال؟ األصل لن ي تبا حتب يوجيد تقيييد يهيذا اإلطيالقع خصوص 

رعة.  ايكبار كاإلمام لحمدع واإلمام ايبيار ع ولبي حاتم ايراز ع ولبي ز 

قيد اي  فع فال يدبنيي يي  لن  ق بتمام ع قراءة كالم اإلمام بتمام ع فإذا كانيكن البد من قراءة ايسيا

 تل ق ايحكمع يدبني لن تتب   يف ذي  ايتقييد.

كيم ع يب  يذا ايحيديت ضي يف؛ ألني  ح   : يذا اإلديداد ضي يفع ميا تيأيت لنيت وتقيوا :فإذا قاا م ال  

ن مين إديداد وميتنع فيإذا حكيم يتكيو   اإلددادع ويم يحكم ع ب ايحديت برمت ؛ ألن ايحديت كميا ت رفيون

 ع ب اإلدداد ال ي زم من ذي  ايحكم ع ب ايمتن.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 
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 َوإْن ُت،،،رِْد َنْق،،،َلً لِ،،،َواَه، أْو لَِم،،،ا - 253

 

ي،،،،،،،،،ِه َلَ بِفْس،،،،،،،،،نَاِدِهَما 
 ُيَه،،،،،،،،،كُّ فِ

َف،،أِت بَِتْم،،رِيَض ك،،، )ُي،،ْرَوى(  - 254 

 َواْج،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِ اِ 

 

 ................................... 

ل  يا طايب اي  م إذا لرد  لن تيذكر حيدي  اع و يذا ايحيديت ضي يفع لو ي شي  يف حايي ع فيدبنيي لن 

 تذكره بصينة تدا ع ب ذي ع فتأيت بصينة ايتدبي .

و  كيذاع  وصينة ايتدبي  مر  م دا يف درس ايت  يل لن ايمقصود هبا م ل قوا ايقائل: ي يروى كيذاع لو ر 

كي كذاع   لو قيلع ونحو ذي .لو ح 

فال تأيت بصينة جزم عدد ذكر ايحديت اي  يف بنير إددادع إذا ذكر  ايحديت اي  يف بنير إدداد  

و  عد  كذا. ♀وتقوا: ي روى عن ردوا اهلل  مريض:فيدبني لن تأيت م   بصينة ايت  كذا لو ر 

لو تقيوا كذاع  ♀عن ردوا اهلل  ◙روى لبو  ريرة  :لما لن تأيت بصينة ايجزم فتقوا

كذا فهذا خلأ يدبنيي لن ي سيت مل ميا ايحيديت اي ي يف صيينة ايتدبيي ع وال  ♀قاا ردوا اهلل 

 يؤتب بصينة ايجزم.

  ذا إذا ذكر  ايحديت بال إدداد.

ا لما إذا ذكرت  بإددادع فإن ايم   ثين قديم  ن لددد  يقولونحدِّ ع ل يي فقد تكف   فقد لحاي ع ومن لردل   : م 

ظير يف  يذا اإلديدادع حيل ايساما لو تحييل ايدياظر يف كتابي  إييب ايد  بإددادع فإن  ت  ل  إذا ذكر  ايحديت 

 فأنت تترل من عهدت  حتب يو كان في  شيءع فأنت ال ي حق  عتب؛ ألن  لبرز  اإلدداد.

: ذكر اإلدداد نوع من ايبيانع يكن  ذا ميصوص بأ يل اي  يمع وميصيوص بمين يي  ولذلك يقولون

كدت تياطب بكتاب   ذا ل ل اي  يمع ول يل ايدرايية بايحيديتع فهيذا ايكيالم يكيون  دراية بايحديتع إذا

اع ويكون صواب ا ان  إذا لددد  يكفي  ذي ع.  متجه 

يكن إذا كان ايكتاب ديقرؤه رير ايمتيصصين فيدبني لن تقرن ذكر اإلدداد ببيان حاي ع ولال تيتصير 

ميت قيد ميا د   :ب  ظد يا حسيد ا مين ناحيية اي  يمع فيقيوا ع ب ذكره؛ ألن ايداظر ربما ال يفهم اإلددادع ويظن

تورده إال و و قد ثبت عددك فيحيت  بي  بدياء ع يب  مددع فإن  يلورد   ذا ايحديت يف كتاب  حتب يف ايس  

 ذكرك ي  يف ايكتاب.
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فإذا كان  ذا ايكتاب ديقرؤه رير ايمتيصصينع فيدبني بيان حاا اإلدداد مقرون ا بيذكرهع ولال يقيوا  

ن لددد فقد لحاي .اي  قائلع م 

 ذا بايدسبة أل ل اي  م اي ارفينع لما بايدسبة ينيرهع فإن  ال يمكن لن تحي   يإلدداد؛ ألني  ييو لح تي  

 إيب ايرجوع إيي ع فإن  ال يمكد  ايدظر في  وال ايحكم ع ي .

 فهذا م دب قوي :

 َوإْن ُت،،،رِْد َنْق،،،َلً لِ،،،َواَه، أْو لَِم،،،ا - 253

 

 َلَ بِفْس،،،،،،،،،نَاِدِهَما ُيَه،،،،،،،،،كُّ فِي،،،،،،،،،هِ  

ل  إذا لرد  لن تدقلع  ذين ايدوعين ايحديت اي  يفع لو ما يش  في  بال إديداد فيدبنيي لن تيأيت بي   

 بصينة ايتدبي .

ا ع يب اييلييب  ؒ ايحافظ ايذ بي  ين لديدد فقيد لحيااع فإني  كيان يشيدا ك يير  خايف يف ق ية م 

ا يف كتيبهم دون لن يبيديوا  ايبنداد ع ولبيي ن ييم األصيبهاين يف ذكير م ألحادييت موضيوعةع لو وا يية جيد 

ن لددد فقد لحاي حايهاع ما لن ايقاعدة كما ق  لن  من لديدد بيرئ مين اي هيدة ع يي  ع يي ع دا قبل ق يل: م 

ييرى لن االقتصيار ع يب ذكير اإلديداد ييي   ؒ يكن ايحيافظ اييذ بي  عتراجا  ذا اإلدداد ايذ  ذكره

اع لو شديد اي  فما بيان ض ف ع إذا كا كافي اع بل البد من ذكر اإلدداد ف يذي  كيان  عن ايحديت موضوع 

اع ويتك م بكالم شديد ع ب ايحافظين يف اييليب ايبنداد  ولبي ن يم األصيبهاين يف إييراد م  :ي تب ك ير 

 كتبهم لحاديت مسددةع يكدها شديدة اي  ف لو موضوعةع وال يبيدون حايها.

ر اإلدداد نيوع مين ايبييانع ذكير م بن حجر بايكن دافا عدهم ايحافظ  ايقاعدة ايسابقة فإن  قاا: إن ذ ك 

 حي ون ايقارئ إيب اإلدداد.تب؛ ألهنم ي  يإلدداد  ذا يرفا عدهم اي   

حيالن ايمتيصصين يإلديداد؛ ألهنيم وايحافظ لبا ن يم األصبهاين ي   ؒ وي ل اييليب ايبنداد  

  واييوا يع وبيين ها ايذين ي رفيون ايتمييز بيين ايصيحيال يرون لن يقرل يف  ذه ايكتب ايمتيصصة إال ل  

 ولما رير م إذا اط  وا ع ب م ل  ذه ايكتيب لن يراج يوا ل يل االختصياص يف ذيي .ع اي ابت وايموضوع

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

َلمِ  ْْ  َواْجِ ِا ... بِنَْقِل َما َصلَّ ك، )َقاَل( َفا

ا بال إدداد فتج ع ميا يحتياج لني  ♀زم تقيوا: قياا رديوا اهلل ل  إذا ذكر  حدي  ا صحيح 

 تأيت باإلددادع بل يكفي  لن تأيت بصينة ايجزم  ذه ايتي تدا ع ب ثبو  ايحديت.
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مييا ايتدبييي  ع ييب لن اي  ميياء قييد يسييت م ون صييينة ايتمييريض حتييب مييا األحاديييت ايصييحيحةع يكيين 

ميا ذكير األحادييت ايصيحيحة لع كير األحادييت اي ي يفة بصيينة ايجيزممتدا  يو اييذ  ال يجيوز  يو ذايم  

إنمييا لألدب ع د يف كييالم األئمييةع وكييالم اي  ميياءبصييينة ايجييزم لو صييينة ايتمييريضع فييإن ذييي  موجييو

وايصييحي  واألويييبع األدب واألويييب لن تسييت مل صييينة ايتمييريض مييا اي يي يفع ولن تسييت مل صييينة 

 ايجزم ما ايصحي .

 :ؒ ثم قاا 

ُلوا يف َغْيرِ َمْوُضْوَ   - 255  َرَوْواَوَسهَّ

 

 ِم،،،،ْن َغْي،،،،رِ َتْبيِ،،،،يَن لَِض،،،،ْعَ ، َوَرأْوا 

 َبَياَن،،،،ُه يف الُحْك،،،،ِم َوالَعَقائِ،،،،دِ  - 256 

 

( َوَغْي،،،رِ َواِح،،،دِ   ،،،ِن )اب،،،ِن َمْه،،،ِديو َْ 

 

 

 

 ذه مسأية ايحديت اي  يف وروايت  واي مل ب ع  ل يجوز ي  يا طاييب اي  يم لن تيذكر األحادييت 

 اي  يفة من رير بيان ض فها؟

: دهل ل ل اي  م لن تذكر األحاديت اي  يفة ايتي يم يشتد ضي فهاع لو كانيت ل الحاف  العراقييقو 

لميا إذا ع ن بشر  لن تكون يف ف يائل األعميااموضوعة تسا  وا يف ذكر ا يف ايكتب دون بيان ض فهاع يك

 كانت يف اي قيدة لو يف األحكام فيدبني لال تذكر ا إال ما بيان حايها.

 شرطين يذكر األحاديت اي  يفة دون بيان:إذا ذكر  دا 

اع لو تكون موضوعة.الهرا األول  : لال يكون ض فها شديد 

 : لن تكون يف ف ائل األعمااع فال تكون يف اي قائد لو يف األحكام.والهرا الثاين

ولميا ع خصيةشييء مين اير   ففي  ذه ايحاية ي  لن تذكر ا دون بيانع يكن  ذا من بياب ايتسيا لع ل 

بيين حايي ع لو ع يب لقيل مين األحادييت يدبنيي لن ت   ♀ذكر عن ايدبيي ويب وايصحي  لن  ما ي  لأل

 ايتمريض م ل رو  ونحو ا. بادت ماا صينة      شير إيب ض ف  تقدير لن ت  

ففيي  يذه ايحايية يدبنيي  -و و صينة ايتمريض-وإذا كان ايساما لو ايقارئ ال يفهم  ذا االصلالح 

و ع لو ادت ماا  ذه ايصينة يؤد  إيب يب  فيدبني ايتصيري ع لن تبيين حياا ل  إذا كان ايسك لن تصرح.

 ذي  ايحديت.
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يا  :هنا مسأل  أخرى و ي مسأية اي ميل بايحيديت اي ي يفع  يذه مسيأية اخت يف اي  مياء فيهيا خالف 

ا: ا وعري    كبير 

 :إن  يجوز اي مل بايحديت اي  يف بشرو  :فبعضهم يقول

 لال يشتد ض ف .: منها

 لال ي تقد ثبوت .ومنها 

 لن يددرج تحت لصل. ومنها

 ل  يجوز اي مل بايحديت اي  يف يف ف ائل األعماا ب الثة شرو ع وب  هم زاد ع يها.

وب ض ل ل اي  م يمدا من ذي ع دواء لكان ايحديت يف ف ائل األعماا لو يف رير ياع فإني  ال يقيوا 

 ال يجوز اي مل بايحديت اي  يف.

ا قيو  ع ل  األحادييت «ْ،ن س،قيمه غلب يف ص،حيل الح،دي  ُش،»: ؒ ا بين منيارب ومر  م دا ك يير 

 ايصحية كافية عن اي مل األحاديت اي  يفة.

ع ييي  فقيط بايحيديت نفسي  حتيب صيار ه  يكن ايحيديت اي ي يف ربميا احتيي  إييي  إذا اعت يد بنيير  

لو قياا  عب  ذا ايحيديتكان اإلجماع ع ب م دلو ع ۵حسد اع بل إذا كان م داه موجود يف آية من كتاب اهلل 

فهديا يف م يل ذيي  يمكين مع لو قاا ب  لك ر ل ل اي  ع ويم ي يايفوا يف ذي  ب  ب ض ايصحابة واشت هر عدهم

ي فعذكر ايحديت لن ي  
يما  يذه ايح   جة  ويكون ح   اي     يمكين لن  ه   يف إذا اديتدد إييب ريير  جي ؛ ألن اي  

 عدد ايفقهاء. ى ب ع  ذا م  وم  يتقو  

:  ما  عن لئمة ايحديت يف ايتسا ل يف رواية األحاديت اي ي يفةع مين ذيي  ميا ي يروى عيدهم داك ك

ع م ييل  يذه ايك مييا  «إذا روين،ا يف الح،َلل والح،،راا ته،ددنا، وإذا روين،ا يف الترغي،،ب والترهي،ب تس،اهلنا»

 مل.ت حمل ع ب باب ايروايةع ويي  ع ب باب اي ملع وفرق بين ايبابينع باب ايروايةع وباب اي 

باب ايرواية بم دب ذكير  يذه األحادييت يف كتيب ايحيديتع و يذا يي  فائيدةع لن  يذا ايبياب فيي   يذه 

 األحاديت ويذكرون لدانيد اع فهذا من باب ايرواية.

ع ولني  ال    عن دقيم   نل  م من لن يف صحي  ايحديت ش  لما باب اي مل ف  ل ايصواب واألرج  ما تقد  

اع لو حسد اذا ثبت بي  مل بايحديت إال إ إال إذا اعت يد ايحيديت بأحيد اي واضيد ايتيي مير  عأن كان صحيح 

ا هبا اإلمام ايشاف ي   ع كما مر  م دا يف نوع ايمردل.ؒ ذكرهع وذكر شبيه 
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ن لراد االدتزادة يرجا إييهاع وميا ذكرتي   يو  ؒ لطدب ايسياو   يف ايكالم ع ب  ذه ايمسأيةع م 

 خالصتها.

ِن )ابِن َمْهِديو ) افظ اي راقيع يقوا قوي : دا يف األخير يف تدبي  ي ح قاا خر يمبتيدل محيذو ع ل  ع (َْ

 ...َوَرأْوا)  ذا عن ابن مهد ع قوي  يف ايبيت:

) ِن )ابِن َمْهِديو َْ  َبَياَنُه يف الُحْكِم َوالَعَقائِِد ... 

ونحيو   ييبعل   ذا ايقواع و و ايتسا ل يف روايية األحادييت اي ي يفة إذا كانيت يف ايرترييب وايرت

يكين  يذا محميوا ع ئمة كاإلمام لحمد بن حدبل وريرهورير واحد من األع ذي ع تقوا  ذا عن ابن مهد 

 ع ب باب ايرواية ال ع ب باب اي مل.
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َؤال لحسن اهلل إييكمع ق دا قصة امتحان ايبنداديين ي بيار  محفوظة؛ ألن بن عد  ديم ها مين  :السُّ

يا ثقيةع فهيل اإلهبيام  كيذا بصيينة اي يدد عدد من شيوخ ع فإن كان  ب  يهمع فالبيد لن يكيون ب  يهم لي  

 يقبل؟ لو  ذا ميتو بشيوخ ابن عد ؟

ال ش  لن ايق ية ايتي لشيار إييهيا ايسيائلع و يي لن يكيون ايمدقيوا عدي  مين ل يل ايت بيت : الجواب

لو ع يب لقيل  ع  ثقيا ال يي و لن يكون ب يض شييوخ بن عد اراعبع فمن م ل ول ل اي  مع ال ش  لن  م  

اع فتكون ايقص   فاء فيجب  دا ض     تقدير لن يكون  ؤالء ايشيوخ يو ق   ا ثابت ا عين ل يل بنيدادع ر ب  هم ب    ة إذ 

 وعن اإلمام ايبيار .

َؤال  فرق بيدهما؟إذا كان ي روى ايوا ي وايصحي  بصينة ايتدبي  كيف ي   :السُّ

صينة ايجيزمع ولن اي ي يف ي يذكر بصيينة ايتدبيي ع يكين ق دا لن األصل لن ايصحي  ي روى ب: ابوَ الَج 

 يوجد يف كالم األئمة ادت ماا صينة ايتمريض ما األحاديت ايصحيحة.

: وييذكر عين ابين عبياس يف ايرقيية بفاتحية ؒ ديا يف لم  ية ايت ياييق قيوا اإلميام ايبييار     م   ومر  

ر   ايكتابع مر لو يم يمر؟ ة تميريضع وايحيديت صيحي  لخرجي  م داع و ذه صينة تميريض ييذكر صيين م 

 ع يكن يما ذكره بايم دب احتاج لن يورده بصينة ايتمريض.«صحيح »ايبيار  يف 

َؤال ااي رة يف عد ايحديت رريب ا لو  ل      :السُّ  يف لصل ايسددع لم باعتبار لطرا  ايلبقة؟ عزيز 

ريد يشيير إييب  و ايسائل كيأن  ي   عا ع يهاتفق  ددع يكن ايمسأية يي  م  األصل اي رة بأصل ايس  : الجواب

ا م  د ايم  ر  مسأية دقيقة يف ق ية ايف   ياع  يل ايدظير فقيط إييب لصيل ايسيدد؟ ل ق متيب يكيون ايحيديت فيرد  ل ق 

ر  ولصل ايسدد  د د.صود ب  رواية ايتاب ي عن ايصحابيم دا لن ايمقم   ع  ذا لصل ايس 

 ع ومن حديت لبي  ريرةع فحتب يو كان عن جد ايحديت من حديت لنظر إيب ايحديت فإذا و  لو ايد  

 ة بحديت لن .لبي  ريرة رريب اع فإن  ترتفا  ذه اينرابةع وتكون ررابة نسبي  

يا مين ايمتيأخرينع يكين ايمسيأية كميا ق يت  يي  : ذا  و ايذ  مشب ع يي  ل يل االصيلالح خصوص 

 ر.ظ  ن   مسأية فيها خال  و و محل  

 يف لصل ايسددع وديورد ع ي  إشكاال  يمكن ايجواب ع يها. : إن األصل ي دظرأن يقول لكن لقائلَ 
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َؤال فَل يبرٍ كم،ا يب،رٍ البعي،ر، ويض،ع يدي،ه » ذا األخ يسأا عن ب ض األحاديت مدها حديت:  :السُّ

 ع  ل  و من قبيل ايمق وب؟«ثم ركبتيه

ق بي ع  من حيت ايم دب اي  مياء فسيروهع ولني  ييم ي يد مين ايمق يوبع يمكين نفيي احتمياا: ابوَ الَج 

ا.  يمكن نفي ع يكن ايحديت في  كالم من حيت ثبوت  ايصحي  لن في  ض ف 

َؤال  حديت ابن عمر يف لركان اإلدالم يف تقديم ايح  ع ب ايصومع فهل  و من باب ايمق وب؟ :السُّ

ميا يكيون مين بياب ايمق يوبع ومين بياب روايية ايحيديت ب  ذكر اييليب ولشيار إييب لني  ر  : ابوَ الَج 

ن  ذا ايرتتيب قد يرى ب  هم لن  ال ي ر تقديم ايصيوم ع يب ايحي ع لو ايحي  ع يب ايصيومع بايم دب؛ أل

 فكال ما ركدان عظيمان.

َؤال  ما  ي ايمصدفا  يف بيان ايحديت ايمق وب؟ :السُّ

موجيودة يف كتياب ال يوجد بين ليديدا كتاب ي حديت ايمق وب حسب ع ميع يكدي  لم  تي  : الجواب

اع إن ييم يكين ك هياع د ية ايتيي مير  ب  تاب اي  ل ي دار قلدي في  لر ب األنيواع ايم   يوك عاي  ل ي دار قلدي

ف ق ي  ايوصيل واإلرديااع وت يار  ايو  ففي  لنواع االضلرابع ولنيواع اإلدراج وانيواع ايق يبع وت يار  

يين لراد لم  تهييا ف يرجييا إيييب  ييذا ايكتيياب فإنيي  بحيير عظيييمع ف  ييي  لن يأخييذ ميين درره ولواير   صييدائ  فيياع م 

 ييستفيد مد .

،،َؤال  يييد يدييا شييرو  اي مييل بف ييائل األعميياا؟ لو اي مييل بايحييديت يف ف ييائل مكيين لن ت   ييل ي   :السُّ

 األعماا؟

ذكر ل ل اي  م مدهم ايحافظ ابن حجر ورييره لن اي ميل بايحيديت اي ي يف يكيون ب الثية : ابوَ الَج 

 شرو :

ا.الهرا األول  : لال يكون ض ف  شديد 

 لن يددرج تحت لصلع م داه يددرج تحت لصل شرعي.: والهرا الثاين

: لال ي تقد ثبوت ع ل  ي مل ب  يكن ال ي تقد لن  صحي ع وإنما ي  م لني  ضي يفع  يذه ال والهرا الثَّ 

 .ؒ  ي ايشرو  اي الثة ايتي ذكر ا ايحافظ ابن حجر 

َؤال ا فهل  ذا صحي  :السُّ  يف باب ايف ائل؟ ي ذكر عن اإلمام لحمد اي مل بايحديت اي  يف مل ق 
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ثون األصل عدهم لال ي  مل بايحديت إال: ابوَ الَج  ب بوت ع إال إذا ثبتع لما إذا يم ي بيت فإني  ال  ايمحدِّ

يكن ايحيديت اي ي يف اييذ  ع ايكبار ايذين يقويون هبذا ايقوا ي  مل ب ع واإلمام لحمد من لئمة ايحديت

  شيوا دع لو يكيون ثبيت عين ايصيحابة يف م دياهع لو يرتقي إيب ايحسن يت دد طرق ع لو يكيون ييوع د  ي ت   

 إجماع من ايتاب ين لو نحو مع فإن اإلمام لحمد ي مل ب .

ثين ال ي م يون  ا من  ذاع فإن اإلمام لحمد وريره من ايمحيدِّ لما ايحديت اي  يف ايذ  يكون مجرد 

ثينب ع فهذا يي  مذ ب خاص باإلمام لحمدع  ت إذا اعت يد ب اضيدع لن ايحيدي  و ميذ ب ي امية ايمحيدِّ

ع يي  لال يزعي-ن ايمحيدثينع  ي  مل باألحادييت اي ي يفة ميايفقهاءع بل وايفقهاء لشد تسا ال   بل وعامة  

ثون فهم لشد تسا ال   -ايفقهاء تحري ا ألن  ذا  و تيصصهمع و ذا  و ع مهم وفدهمع وإنميا  شد  لع ايمحدِّ

 حسن ينيرهع لو باي واضد اآلنف ذكر ا.ي  مل بايحديت اي  يف إذا اعت دع بأن ارتقب إيب اي

لما اي مل بايحديت اي  يف دون عاضدع فإن ذي  رير م رو  عين لئمية ايحيديتع وميدهم اإلميام 

 ت ايب. ؒ لحمد بن حدبل 

 نأخذ دؤايين لو ثالثة نيتم هبما.

َؤال  ما  ي اي المة ايتي ي  ر  هبا ايق ب يف ايمتن؟ :السُّ

اع بم ي  ير  ايق يب؟ متن؟بم ي  ر  ايق ب يف اي: الجواب ايق يب ييا إخيوان ع ية  ايسؤاا يو ترك  عام 

ة يف ايحديت ت  ر  بلرق لده ها نو عايم من اي  ماء لن  ذا ايحيديت فيي  ع يةع فيي  يف ايحديتع واي    

 و ذا واض . ق بع في  إدراجع في  اضلرابع

ايليرقع لني  تجميا طيرق يكن ايسائل يسأا عين األمير اي ياين اييذ  تدكشيف فيي  اي  ية و يو جميا 

قةع فتكيون قا ع وتدظر يف رواية األرج  من حيت ايحفظ واي ِّ ايحديت وتقارن بيدهاع وتدظر يف روايا  اي ِّ 

ا تكيون  يي  يا لو لقيل عيدد   ي ايرواية ايصحيحةع وايرواية ايتي ل بدا فيهيا اي فيظع وكيان راويهيا لقيل حفظ 

 ايرواية ايمق وبة.

ا  ذه إحاية لو صفة تد كشف هبا كل اي  لع و ي صفة ماذا؟ لو عم ية جما ايليرق تجميا ايليرق فإذ 

فظ واي قة واي بطع ومن حيت اي ددع فروايية األك ير لو األحفيظ  يي فتدظر فيهاع ويف رواهتا من حيت ايح  

 اذةع لو ايتي وقا فيها ق بع لو ايتي وقا فيها اضلراب.ايصحيحةع ورواية األدنب  ي ايش  

َؤال  ة ايحديت يف صالة ايتسبي ؟ما درج :السُّ
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صالة ايتسبي  رويت من طرقع واخت ف اي  ماء يف ثبوهتاع واييراج  ميا ذكيره ايحيافظ بين : الجواب

لحادييت صيالة ايتسيبي   لن «ايفتياوى»حجر يف ايت ييو ايحديتع وقب   شيخ اإلدالم ابن تيمية كميا يف 

ايلرق ايتي قيل لهنا قوية لر بها طيرق شياذةع ولن ع عن ايصحةال ت بتع ولهنا ال ترقب ر ب ايحسنع ف ال 

ر  اذة كما وايلرق ايش    م دا شديدة اي  فع فال يجر ب  ها ب  ا.م 

َؤال ن لددد ال ي دكر حدي  ع ف ماذا لنكروا ع ب ايواحد  واي  ايبي ذكر ما يحديت ما  :السُّ إذا كان م 

 لهنم ذكروه باإلدداد؟

ييرى لن  يذا مميا ال يسيكت عدي ع ويدبنيي لن  ؒ اييذ بي  كما تقدم يا إخيوان ايحيافظ: الجواب

 ي قرن بايبيان.

هم بادم ال ي  ير  بي ع ت   و اإلشكاا يف ايحديت ايموضوع إذا ذ كر يف اإلدداد لن  ربما ذ كر ايرجل ايم  

فهو ييو قيرن  يذا ايحيديت بايبييانع  عو ذا اي ايم ي ر   ذا ايرجل ايمتهم يف ايسددع وي ر  ادم  بتمام 

اع فيال ييرتك ايقيارئ يقيرل  يذه األحادييت دون بييانع .... ن  يكون قد رفا فإ عن نفسي  وزاد األمير وضيوح 

 فيظن لهنا مما يمكن ذكره يف ايكتب وإيراده.

   رير ايمتيصصين يف ذكر  ذه األحاديت.وعدم ايبيان  و ايذ  ور  

د لوردوا  ييذه األحاديييت ف مييا يييأيت ميي ال ايزميشيير  يف ايكشييا ع ويييرى لن ايواحييد  واي   بييي قيي 

ايموضوعة بأدانيد مع فهيو يظين لن  يذه األحادييت مين ايممكين ومين ايسيائ  لن تيورد يف يكتيبع فهيو 

بق إيب ايبيان من قبل ايواحد  واي   بيي اي يذان  ميا مين ع ذ ا بال إددادع ويورد ا يف كشاف يأخ يكد  يو د 

ثين يما وقا يف  ذه ايورطة.  ايمحدِّ

يي ؒ ذ بي اييي مال شيي  لن كييال ييا يمييا ض  ع ييم ايحييديت يف األعصييار  ف     ييي  وجا تيي ع وخصوص 

ييا األحاديييت ايموضييوعةع  واألمصييارع وضيي ف ايم تدييون بيي ع فيدبنييي لن يقييرن ذييي  بايبيييانع خصوص 

ا.  واألحاديت ايوا ية جد 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 .بسم اهلل ايرحمن ايرحيم

ين يهيده   إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شيرور لنفسيدا ودييئا  لعمايدياع م 

ن ي  ل فال  ياد  يي ع ولشيهد لن ال إيي  إال اهلل وحيده ال شيري  يي ع ولشيهد لن نبيديا  اهلل فال م ل  ي ع وم 

ا عبده وردوي ع ص ب اهلل اع لما ب د: محمد  ا ك ير   ع ي  وع ب آي  وصحب  ود  م تس يم 

ع يف ع يوم ايحيديتع ب يد إجيازة -ت يايب ؒ -نستأنف دروديدا يف شيرح ليفيية ايحيافظ اي راقيي 

 نصف اي ام ايدرادي.

م ية لرب ية لنيواعع  -إن شاء اهلل-وددبدل   دع و ذا ايدوع  و مين ج  ن ت قبل روايت  لو ت ر  يف باب لو نوع م 

ين   ي ل م يلع ونيوع بياب م  نع ونوع ايم    س  ع وم ايحديت ع ب اإلطالقع ولعدي هباع نوع ايصحي ع وايح 

د.  ت قبل روايت  لو ت ر 

ن ي    ية قوي يفم  ين ييتقن نيوع ايصيحي  تقن  ذه األنواع األرب ة؛ فإن  يكيون يي  م   ك  ة يف ع يم ايحيديت م 

لع  نع ونوع ايم    س  وما يددرج تحتي  مين لنيواع اي   يلع كاالضيلراب بميت ف مسائ   ايمتش بةع ونوع ايح 

 وايق ب واإلدراجع ودخوا حديت  يف حديت ونحو ا.

ا  ذا ايباب ايذ  م    دع فإني  يكيون    ولي   ير  ن ت قبل روايت  لو ت  رح وايت ديلع لو باب م  داع و و باب ايج 

ن يستليا من خالي  لن ي  ي  يف ع م ايحديتع قو   ايصحيحة واألحاديت ايسيقيمة  ميز بين األحاديتة وتمك 

 واألحاديت اي ابتةع واألحاديت ايم     ة.

 ن من  ذا اي  م.فهذه األنواع األرب ة يدبني ي لايب لن يصر  إييها عدايت ع ويهتم هباع ييتمك  

ييرح ومصييل    اع مدهييا مصييل   ايج  قبييل لن نبييدل بقييراءة األبيييا ع  ديياك مصييل حا  دييتمر بدييا ك ييير 

مير ميا يت  يق هبيا يف ت رييف ايحيديت ايصيحي ع يكين قبيل لن نبيدل هبيذا ايديوعع ن  يرِّ  ايت ديلع وب  يها 

رح وايت ديل.  ايمقصود ب ايج 

اع ل  لث ر يف جسم  بسالح  ونحوه :قااع في  أما الَجرُح يف اللغ  رح    جرح   .ج 

رح  رح -باي م-ولما ايج   .فهو ادم  ي ج 

ح يكو :وقال بعض الفقهاء فقهاء اللغ  رح  ايجر  يكيون  -بيايفت –ن يف األبدان بايحديد ونحوهع وايج 

 باي سانع ويذي  ايبيت ايمشهور:

يييييدام يهيييييا ايتئيييييام   راحيييييا  ايسِّ  ج 

 

ح  اي سيييييان  ييييير   وال ي تيييييام ميييييا ج 
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رحع يل قان ع ب ما يت ير  يي  اإلنسيانع بايسيالح لو باي سيانع يكين   رح وايج  فبهذا ايم دبع لن ايج 

يرح  ب ض اي نويين يفيرق بيدهميا ميا كيان بحدييدة ونحو يا يف  -باي يم–مين حييت ايم ديبع فيقيوا: ايج 

رح  بايفت  يكون يف ايم اين واألعرا ع  ذا من حيت اي نة.  ايبدنع وايج 

رح   و وصف  أما يف اَلص َلح  او   ب : فايج   .ما يقت ي ت  يف روايت  لو ردِّ ااير 

  دا رد  ا م لو  ع ب ايت  يف.ألن يقت ي ت  يف روايت  لو رد  اع  :لو بإمكاندا نقوا

ف ايراو   ص  ا و   .ما يقت ي ت  يف روايت  لو رد  ابإذ 

يياع  ح  ر  ب ج  اع  ييذا يسييم  ييف  بمييا يقت ييي ت يي يف روايتيي ع بييأن يكييون حدي يي  ضيي يف  ص  ا اييراو  إذا و  إذ 

ي  ف ايير    يف لعم من اير  دع لن ايت  وايفرق بين ايت  يف واير   د حدي ي  م   او د؛ ألن قيد ي    ير  ياوال ي  ع ل ق 

ا بسبب دوء حفظ   ع يكين    ع لو بسبب جهاية حاي     فإذا كان ايراو  ض يف  ؛ فإن روايت  تكون ضي يفة  ميردودة 

ل ق ايت  رد  ا يي  م   ا؛ ويذي  مي زنا بين م  ا بسيوء حفيظع لو دع فيإذا كيان ايير    يف وبين اير  ل ق  او  ضي يف 

امردودة  م   تكون ض يفة  يكدها ييست  بسبب جهاية حاا؛ فإن روايت   إنما ت قبل يف باب االعتبارع و يذا ع ل ق 

ر   ن ينييرهم  س  فدا ايح  ن ينيرهع حيت عر  س  بأني  ايحيديت اييذ  فيي  ضي ف  ريير شيديدع  :م دا يف مبحت ايح 

 .   رق  وانجر بت دد ط  

يينع  ييو يف لصيي     س  ا  ييذا ايحييديت ايح  يي    فييإذ  د؛ يوجييود يييم يييؤثر يف اييير   فع ضيي يفع يكيين  ييذا اي  

حع يمكن لن ي   ايمتاب ة. ر  ا ايج  ا ت     ف بي ف ذي  إذ  ح  ر  ح ايراو  ج  ياع متيب  اروايتي ع يكدهي جر  د مل ق  ير  ال ت 

ا؟ د مل ق  اع بأن كان م      إذا كان ض ف   ت ر  بايكذبع لو كان شيديد اينف يةع لو فياحش اين يطع فهيذا  اهم  ت  شديد 

ا ال تقبل االعت اد وال لن تدجر بنير ا.ايت  مردودة م  إذا روى حدي  ا فإن رو  ل ق 

ل ق ايردع فوصف اير   ل ق ايت  يفع و م  ا  ذا  و ايفرق بين م  او  بميا يقت يي ت ي يف روايتي ع فإذ 

ح.لو يقت ي رد روايت   ذا ي   ر  ب يف االصلالح بايج   سم 

يت   يذه ايقدياةع لو  يذه اي صياع فهيذا : فأن،ت تق،ولايتسوية وتقويم ايشيءع  :أما التعديل يف اللغ  عيد 

م   بتها وقو  يتها وشذ   ا.ه  ت  م داه لن  دو 

ا   ذاع ل  موازن  ي  وراكب  م   ع يب ايب يير لو ع يب  : ل  التعديلأيًضا يُ   د  بم دب ايموازنةع ف الن ع 

ابة.  ايد 
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ه.  ا ايت ديل ي ل ق ع ب ايتسويةع وتقويم ايشيءع وموازنت  بنير   فإذ 

ح وصف ايراو  بما يقت ي ت ي يف روايتي  لو  ع فهو عك   ما يف اَلص َلحأ ر  حع فإذا كان ايج  ر  ايج 

 رد  ا؛ فإن ايت ديل: وصف ايراو  بما يقت ي ق بوا روايت ع ق بوا روايت .

ا ايت ديلع لن يوصف ايراو  بما يقت ي ق بوا روايتي ع ولوصيا  ايت يديل ديتأتيدا   -إن شياء اهلل-فإذ 

ا  بايتفصي يد  يدوقع لو يقياا ع  ح وايت ديلع يكن م ل إن ايت ديل لن يقياا ثقيةع لو يقياا ص  ر  لع يف ليفاظ ايج 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-ضابطع ونحو  ذه اي بارا ع ايتي ديأتيدا ايكالم ع يها بايفصيل يف ايدوع ايتايي 

ح وايت ديلع و ذا ايباب اييذ  ديدأخذهع  يو يف ر  فدا ايمقصود بايج  ا عر  ح وايت يديلع  إذ  ير  مسيائل ايج 

ح  (َمْن ُتْقَبُل ُرَواَيُتُه أو ُتَردُّ )فقوي : باب  يرِّ ين  ج  د روايتي ع  يو م  ير  ين  ت  ت ي  ع و م  اي  و  ب   ت ر  ا  حتب ق  دِّ ع ل  ايذ  ع 

ح رد  روايت . ر   فسبب  ذا ايج 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 دُّبهب َمْ ِرَفُة َمْن ُتق َبُل ُرَوعَيُتُه َوَمْن ُتَر

،،،،ِ  األََث،،،،رْ  - 257  َأْجَم،،،،َع ُجْمُه،،،،وُر َأئِمَّ

 

 َواْلِفْق،،،،ِه فِ،،،،ي َقُب،،،،ْوِل َناِق،،،،ِل اْلَخَب،،،،رْ  

َلَ  - 258    بِ،،،،أْن َيُك،،،،ْوَن َض،،،،ابِ م ُمَع،،،،دَّ

 

،،،،،َلَ    أْي: َيِقظ،،،،،م، َوَل،،،،،ْم َيُك،،،،،ْن ُمَغفَّ

َع ِحْفظم، َيْح،ِويْ  - 259   َيْحَفُ  إْن َحدَّ

 

 ْرِويْ كَِتاَب،،،،،،ُه إِْن َك،،،،،،،اَن ِمنْ،،،،،،،ُه َي،،،،،،، 

 َيْعَل،،ُم َم،،ا فِ،،ي الََّلْف،،ِ  ِم،،ْن إِحاَل،،هْ  - 260 

 

 إْن َي،،،،ْرِو ب،،،،اْلَمْعنَى، َوفِ،،،،ي اْلَعَداَل،،،،هْ  

ْق،،،،لِ  - 261  َْ  بِ،،،،أْن َيُك،،،،ْوَن ُمْس،،،،ِلمم َذا 

 

 َق،،،،ْد َبَل،،،،َ  اْلُحْل،،،،َم َس،،،،ِلْيَم الِفْع،،،،لِ  

 ِم،،ْن فِْس،،َ  اْو َخ،،ْرِا ُم،،ُرْوَءَا َوَم،،نْ  - 262 

 

،،،،،دَلَنِ   َْ ،،،،،اُه   ، َفَع،،،،،ْدلب ُم،،،،،ْؤًتَمنْ َزكَّ

َل اْكتَِف،،،،اُؤُهْم بِاْلَواِح،،،،دِ  - 263   َوَص،،،،حَّ

 

،،،اِهدِ    َجْرَح،،،م َوَتْع،،،ِدْيَلً ِخ،،،َلََف الهَّ

،،ْهَرِا  - 264  ُحوا اس،،تِْغنَاَء ِذي الهُّ َوَص،،حَّ

نْ  َْ 

،،،نَنْ    َت كَِي،،،َ ، ك،،،، )َمال،،،َك( َنْج،،،ِم السُّ

نِ،ي - 265  ُْ ( ُك،لُّ َم،ْن  ْبِد الَبرِّ َْ  و )َلبِن 

 

نِ    بَِحْمِل،،،،،،ِه الِعْل،،،،،،َم َوَل،،،،،،ْم ُي،،،،،،َوهَّ

،،،هُ  - 266  ،،،ْدلب بَِق،،،ْوِل الُمْص،،،َ َفى َففنَّ َْ 

 

 )َيْحِم،،ُل َه،،َذا الِعْل،،َم( لكِ،،ْن ُخْولَِف،،ا 

،،،ْبطِ  - 267   َوَم،،،ْن ُيَوافِ،،،ْ  َغالِب،،،م ذا الضَّ

 

، أْو َن،،،،،،،اِدرًا َفُمْخ ِ،،،،،،،يْ    َفَض،،،،،،،ابِطب

ُحوا َقُب،،،ْوَل َتْع،،،ِدْيَل بِ،،،َلَ  - 268   َوَص،،،حَّ

 

 ِذْك،،،،،،رَ ألْس،،،،،،َباَب َل،،،،،،ُه، أْن َت،،،،،،ْثُقَلَ  

 َوَل،،،ْم َي،،،َرْو َقُب،،،ْوَل َج،،،ْرَح ُأْبِهَم،،،ا - 269 

 

 لِْلُخْل،،،،،،،ِ  يف أس،،،،،،،َبابِِه، َوُربََّم،،،،،،،ا 

 اْسُتْفِسَرالَجْرُح َفَل،ْم َيْق،َدْح، َكَم،ا – 270 

 

 

ْكِض، َفَم،،،،ا  ،،،،َرُه )ُش،،،،ْعَبُ ( بِ،،،،الرَّ  َفسَّ

 271 - ،،، َلْي،،،ِه ُحفَّ َْ ُُ األَث،،،رْ َه،،َذا الَّ،،،ِذي   ا

 

 

 

ِحْيِل( َمْع أْهِل النََّظ،رْ    ك، )َشْيَخِي الصَّ

 قهل ع شَّهرح وفقه عهلل: 

،،،،ِ  األََث،،،،رْ  - 257  َأْجَم،،،،َع ُجْمُه،،،،وُر َأئِمَّ

 

 َواْلِفْق،،،،ِه فِ،،،،ي َقُب،،،،ْوِل َناِق،،،،ِل اْلَخَب،،،،رْ  

َلَ  - 258    بِ،،،،أْن َيُك،،،،ْوَن َض،،،،ابِ م ُمَع،،،،دَّ

 

 ................................... 

ثين وايفقهياء واألصيوييين لجم يوا ع يب لن اييراو    ال  -و يو ناقيل اييير-ل  لن األئمة من ايمحدِّ

د في  شرطان: ه  ي قبل خر  ج   وال حدي  ع إال إذا و 

.الهرا األول ال  د   : لن يكون ع 
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 لن يكون ضابل ا. :الهرا الثاين

ال  ضيابل ا؟و ديأيت تفسير م دب اي دايةع واي يبطع يكين يمياذا ي شيرت  يد  ألن    يف اييراو  لن يكيون ع 

سقع لو ايت   د اير  نقيض اي داية ايكذبع لو ايف 
بع و ذا ي فق 

او  ايمصداقيةع لو يج ل دوء ايظين همة بايكذ 

ع ذا صدق  ولمانية؛ فإني  يحتميل لن ييت يق  يذا ايييرع ويحتميل لن يكيذب  ال  د  ا ع ي ؛ ألن  يم يكن ع  وارد 

 ن توافر اي دايةع وايصدقع واألمانة.في ؛ ويذي  ال بد م

  ي يليأ فيي ع إذا ييم ي  ير   باي يبطع تقن ميا رواهع فإني  يت ير  او  إذا يم يكين ي يبطع فإن اير  لما اي   

  ي يليأع وال ي قبيل ايييرع ع فإني  يت ير  -إن شاء اهلل-درع لو ضبط ايكتابع فكما ديأيت دواء  ضبط ايص  

ي ا من ر   يقوا ايحافظ اي راقي: يلأع ودخوا شيء  فس  يي  مد .اي إال إذا كان ع 

َلً )  (.بِأْن َيُكْوَن َضابِ م ُمَعدَّ

ال ع ثم فسر م دب قوي  ضابط يف قوي :  د  اب لًا م    اع اشرت  يف ايراو  لن يكون ض   إذ 

......................................  

 

،،،،،َلَ    أْي: َيِقظ،،،،،م، َوَل،،،،،ْم َيُك،،،،،ْن ُمَغفَّ

َع ِحْفظم، َيْح،ِويْ  - 259   َيْحَفُ  إْن َحدَّ

 

 كَِتاَب،،،،،،ُه إِْن َك،،،،،،،اَن ِمنْ،،،،،،،ُه َي،،،،،،،ْرِويْ  

ياع وقيد مير ل  لن اي ابط  يدا م   ج  م ديا تفسيير ما يف  ال بد لن يكون عدده لحد نوعي اي بطع وربما و 

ع وضبط كتاب.  مبحت ايحديت ايصحي ع وذكرنا  داك لن اي بط نوعانع ضبط صدر 

،َلَ ) ألوا و و ضبط ايصدرع بقوي :ففسر ايدوع ا يا يف حياا ع (أْي: َيِقظم، َوَلْم َيُكْن ُمَغفَّ ظيًا ل  مدتبه 
ي ق 

،َلَ ) ايسماع من ايشيخع إذا كان يحفظ حفظ صدر   ع عين  يذا اإلتقيان  (َوَلْم َيُكْن ُمَغفَّ ل  ييي  عديده ذ  يوا 

 وعن متاب ة ايشيخ يف روايت .

َع ِحْفظم  َيْحَفُ  إْن َحدَّ

مكدي  لن يؤديي  متيب شياءع  يذا م ديب ل  لني  يستح ير ميا ديم   مين ايشييخع بحييت ي   :ى يحف معن

مكدي  لن بحييت ي      لني  يسيتقر  يذا ايمحفيوظ يف ق ب ي :ايحفظع و و لمر واض  ال يحتاج إييب إطاييةع م ديب

 يستح ره متب شاء.

 .(َيْحِوْي كَِتاَبهُ )قاا: 

ايكتيابع وديبق م ديا يف اييدروس ايماضييةع يف نيوع   ذا ايدوع اي ياين مين لنيواع اي يبطع و يو ضيبط

  و صيانت  يدي ع مدذ دما في  وصحح ع إيب لن يؤد   مد . ايكتاب:لن ضبط   ايصحي
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 :الراوي َل يخلو بين أمرين

يا اي يرب   اع خصوص  إما لن  يحفظ حفظ صيدرع يسيما ايحيديت ويحفظي ع و كيذا كيان اييرواة قيديم 

اع فيحفظون  من لوا و     يكالمع دواء  لم كانوا يسم ون اأهنباشت هروا  ا لم ن ر  يا ةع وربما كيان كالكان ش ر  م 

ال ع فهذا ايدوع األوا ل و  ا م   طويال  لو ش ر 

ع يحفظ ما يسم  ع فإن  ي شت ر   لن يكون صاحب النو  الثاين
: إذا يم يكن ايراو  صاحب حفظ صدر 

 حفظ كتابع لو ضبط كتابع ما م دب ضبط كتاب؟

ما من ايشيخ ايحديت ويكتب  يف كتاب ع ايشيخ ي م يع وايت ميذ يكتيبع وربميا كيان ايت مييذ قيد لن  يس

ي ا  ايشيخ قبل ح ورهع فهدا ي زم  م   رو  ما يروي  ايشييخ بميا يف كتابي  اييذ  اشيرتاه  قاب ة  اقتدب نسية  من م 

 لو اقتداهع لو ادت كتب ع حتب يتوافق ما يف كتاب  ما حديت ايشيخ.

ا  صيانت  يدي  مدذ دما في ع ل  دما من ايشيخ  ذا ايكتابع ف  ي  لن يصيون   :ضبط ايكتاب قايوافإذ 

ويحفظ  من لن تمتد إيي  يد ريره؛ ألن ب ض ايرواة ربما ضبط كتاب  وقاب  ع ولتقد ع يكد  ب د ذيي  ي هم ي ؛ 

نر    ويزيد في  ما يي  مد .  فيأيت م 

فوا بسبب ور   ب ض ايرواة م ال   ت ب ة ايذين يكتبون يهيم- اقيهمض  ِّ تيبهم ميا  -ل  ايك  كيانوا يزييدون يف ك 

اق ديوء كيان ي يدخل يف كتابي  ميا ييي   اجع قايوا: ابت  ي بور  يي  من حدي همع م ل دفيان بن وكيا بن ايجر 

ث هبذه األحاديت ايتي يم يسم ها من مشايي ع بل ل دخ   ت يف كتاب .  مد ع فيأيت ويحدِّ

ا ال ع البد ي لاويذي  إذ  بد لن يكيون عديده ضيبط كتيابع بيأن يصيون يب ايذ  يي  عدده ضبط صدر 

 كتاب  من لن تمتد إيي  يد ريرهع فتزيد مد  لو تدقو.

مدذ دما في ع مدذ لن ديما  -ل  حفظ  من لن يمتد إيي  يد ريره-ضبط ايكتاب صيانت  يدي ع  :إًذا قلنا

دب لن  قاب ي  ع يب روايية ايشييخع وصيح  ميا فيي  مين بم  :من ايشيخ ما يف  ذا ايكتاب وصحح ع صحح 

ع ايكتاب إذا ييم -إن شاء اهلل-كما ديأتيدا يف مبحت كتابة ايحديت -خلأع وادتدرك ما في  من دقط؛ ألن  

رضة  يوقوع األخلاء ايمتدوعة في  مين ايتصيحيف وايتحرييف ط ي قاب ل؛ فإن  يكون ع  يق  وييذي  ط بية ع وايس 

ا  ا جييدا  بسيبب ميا قيد يكيون يف ايكتياب مين لشيياءع اي  م يسأيون دائم  عن طب ا  ايكتب ايمحققة تحقيق 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
471 

طع فيكيون ايكتياب ع يب صيورة ريير  يق  ت تب  في  بسبب عدم ايتحقيقع م ل ك يرة ايتصيحيفع لو ك يرة ايس 

 جيدة.

ا صيانت  يدي  مدذ دم   ذ إذا ل   يذا ايت ميي -ل  إيب لن ييرو  مدي -في  وصحح  إيب لن يؤد  مد   ا  إذ 

هدت  إذا روى مد  ب د ذي ع وييم ه  دما من ايشيخ وصح  كتاب ع وصان  من لن تمتد إيي  يد رير   ع فتدتهي ع 

رِّ   في ؛ فإن ايمقصود في  قد حصل.  يحت  إيب ايرجوع إيي ع وب د ذي  يي  ع ي  عتب  يف لن  يو ت ص 

ل  لني  ع (َيْح،ِوْي كَِتاَب،هُ ) اي راقيي:  ذا  و ايدوع اي اين من لنواع اي بطع و و اييذ  قياا فيي  ايحيافظ

 يحو  كتاب ع  ذا اي بطع إن كان مد  يرو ع بأن كان يحو  ضبط ايكتاب إن كان يرو  من كتاب .

ي درع كميا اشيت هر عين اإلميام وب ض ل ل اي  م ربما جما اي بلينع جما ضبط ايكتاب وضيبط ايص 

ث إال من كتاب ع ما د ة ح ؒ لحمد  د ياع فيإن فإن  كان ال يحدِّ فظ  وم رفت ؛ ألن ايحفظ مهما كيان متق 

 اإلنسان قد يدسبع لما ايكتاب فإن  ال يت ر  يذي .

 ع وبين ما يف كتاب ع فيكون ذي  لتقن ولتقن.ه  بين حفظ  ايذ  يحوي  صدر   :ويجما بين األمرين

ع فهو ال  : يي و بين لمرين ذا ايراو  إذا كان حافظ ا حفظ صدر 

 .أليفاظ كما  يإما لن  يأيت با -

وإمييا لنيي  قييد يييرو  بييايم دب؛ ألن ايرواييية بييايم دب جييائزة عدييد نسيييان اي فييظ فإنيي  يجييوز ايرواييية  -

 بايم دب.

فيال بيد  -ل  ال ينير األيفاظ عن م انيها-ي شرت  في  لال ي حيل األيفاظ عن م انيهاع  إذا روى بايم دب

نيير بسيبب ايروايية بيايم دب اي فيظ عين ا ميا ال ي  لن يكون عدده من ايم رفة باي نةع وينة ايحديت خصوص  

 يأتيدييا بم دييب  جديييدع يييم يقصييده ويييم ي ديي   
ييا ييي ع بحيييت إنيي  ال يييأيت ب فييظ  ض  ايردييوا  م ديياه ايييذ  و 

♀. 

 ويذي  قاا:

 َيْعَل،،ُم َم،،ا فِ،،ي الََّلْف،،ِ  ِم،،ْن إِحاَل،،هْ  - 260

 

 إْن َي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْرِو ب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اْلَمْعنَى  

ا إذا روى بايم دب فإن  ال بد  لن ي ير  مين م ياين األيفياظع ميا يمد ي  مين ايوقيوع يف تنييير ايم ديب  إذ 

 ايمقصود بذي  اي فظع  ذا ما ي شرت  يف ايراو  من حيت اي بط.
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م ايكالم ع ب اي بط كرع وإال اي دايية ل يم مين اي يبط؛ ألن ايقيدح يف اي دايية  ؛وقد  م  يف اييذِّ ألن  قد 

كرع ألن يكن ايحافظ اي راع لشد من ايقدح يف اي بط مي  يف اييذِّ م ايكالم ع ب اي بط من لجل لني  قد  قي قد 

ساعده ايدظمع فايدظم داعده ع ب لن يقدم اي بط لوال  ايداظم يحتاج لن يأيت برتتيب ايك ما  بحسب ما ي  

َلَ  بِأْن َيُكْونَ  ) يف قوي :  .( َضابِ م ُمَعدَّ

 باي داية يف قوي :ويذي  قدم  يف بيان ايم دب وايتفسيرع ثم بين ايمقصود 

....................................... 

 

 َوفِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ي اْلَعَداَل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،هْ  

ْق،،،،لِ  - 261  َْ  بِ،،،،أْن َيُك،،،،ْوَن ُمْس،،،،ِلمم َذا 

 

 َق،،،،ْد َبَل،،،،َ  اْلُحْل،،،،َم َس،،،،ِلْيَم الِفْع،،،،لِ  

 ِم،،ْن فِْس،،َ  اْو َخ،،ْرِا ُم،،ُرْوَءَا َوَم،،نْ  - 262 

 

 ................................... 

تفسير اي داية بذكر شروطهاع وقد تقيدم م ديا يف ايحيديت ايصيحي ع حيين ايكيالم ع يب شيرو    ذا

ع خايي يا مين  :ها خمسةع و يايحديت ايصحي ع شرو  اي داية ولن   ياع عياقال  اع باين  لن يكون ايراو  مسي م 

 لدباب ايفسق وخوارم ايمروءة.

ْق،لِ وَ ) و ي  ذه ايشرو  ايتي ذكر ا ايحافظ اي راقي يف قوي : َْ ي اْلَعَداَلْه بِأْن َيُكْوَن ُمْس،ِلمم َذا 
 ل  (فِ

ا. ل  (َقْد َبَلَ  اْلُحْلمَ ) عاقال   ا من ايفسيق ومين خيوارمع (َسِلْيَم الِفْعِل ِمْن فِْسَ  اْو َخْرِا ُمُرْوَءاَ ) باين   ل  دايم 

 ايمروءة.

ايحديت ايصيحي  ف يذي  ال و ذه ايشرو  اييمسة تقدم تفسير ا وايكالم ع ب م حرتزاهتاع يف نوع 

ا يف درس ايصحي ع يراج   يف ايتسجيل. اع من يم يكن حاضر   نحتاج  دا لن نكرر ا يما دبق آنف 

دَلَِن، َفَعْدلب ُمْؤًتَمنْ  َْ اُه   َوَمْن ... َزكَّ

ن  و اي داع لو بما ت بت اي دايةع يبين ما ت بت ب  اي دايةع فبين لن اي دا يية  دا يبين ايحافظ اي راقي م 

ييدالنووصييف اي ييدا ي   لن فييالن عييداع فييإن  ييذا ايوصييف ي بييت  : بييت بتزكييية عييديينع إذا قيياا إمامييان ع 

 ي موصو .

ا ع ب ايشهادة؛ ألن ايش   اه عدالنع فكيذي   ذا  و ايقوا ايمشهور قياد  ا د ال ت قبل شهادت  إال إذا زك 

اه  ا.ايراو ع قايوا ال تقبل روايت ع وال يكون عدال  إال إذا زك   عدالن لي  
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ا ميصوصين ي ت ديل؛ ت ديل ا كانواع ل  ي يدون لشياص  ا وقديم  يدِّ – ايشيهودع فيسيمون فيالن ايم   

ي -بايكسر زكِّ ييع وي شيرت  فكانوا ال يقب ون شهادة شيو  حتب ي  ع لو فالن ايم  زكِّ ا لو ايم  يدِّ  دي   ذا ايم   

يين.  لن يكون مزكيين لو م دِّ

 :ا قوا  لما بايدسبة ي روايةع فهذ

 ديون حتب ال يدقو عين اثديينع ال بيد لن يكيون ع يب لقيل تقيدير بد لن يت دد ايم  : لن  الالقول األول

فيإذا كانيت ايشيهادة يشيرت  فيهيا ع ما تفيرتق فيي  ايروايية عين ايشيهادةاثدينع يكن ايصحي  لن  ذا األمر م

 ذي  قاا ايحافظ اي راقي: تزكية عديينع فإن ايرواية ي كتفب فيها ب دا  واحدع ب دا  واحد؛ وي

َل اْكتَِف،،،،اُؤُهْم بِاْلَواِح،،،،دِ  - 263  َوَص،،،،حَّ

 

،،،اِهدِ    َجْرَح،،،م َوَتْع،،،ِدْيَلً ِخ،،،َلََف الهَّ

ا ل  لن  ييذه ايمسييأية ميين ايمسييائل ايتييي تفييرتق فيهييا ايرواييية عيين ايشييهادةع ولن ايرواييية ي كتفييب فيهيي 

ا ايواحييدع ألن ايشييهادة صيياص قائميية ع ييب شيياحةع شييهقائميية ع ييب ايم   بايم ييدِّ ادة يف ايحقييوق ويف ايق 

 ايمشاحة.

يون إال من يستحق ايت ديل؛ ألهنم عيارفون بأديباب ايت يديل ع لما يف مبحت ايرواية فإن األئمة ال ي  دِّ

ر    مد  ايتسا ل يف ذي  فإن  ال ي قب لع ال بسبب عدم وجيود اي يددع يكين بسيبب مدهجي  ايمييايف  ومن ع 

 يمده  األئمة.

ا ايش ا.فإذ   هادة وايرواية من ايمسائل ايتي تيت ف فيها  ذه ايمسأية يما ذكرنا آنف 

ا ادتفاضت شهرت  وعدايت ع فهيل يحتياج لن تبحيت  :ثم ذكر مسألً  جديدا، وهي إذا كان ايراو  إمام 

ن نو  ع ب عدايت ؟  عم 

 فيقوا ايحافظ اي راقي: 

،،ْهَرِا  - 264 ُحوا اس،،تِْغنَاَء ِذي الهُّ َوَص،،حَّ

نْ  َْ 

،،،نَنْ    َت كَِي،،،َ ، ك،،،، )َمال،،،َك( َنْج،،،ِم السُّ

 هرت  وعدايت  ال يحتاج إيب ايبحت عن نو  يف عدايت .ل  لن اإلمام ايذ  ادتفاضت ش   

اإلميام مايي  لو اإلميام لبيي حديفية لو اإلميام ايشياف ي لو  فم ال   فهذه مسأية لخرى ؛لما ق ية اي بط 

ميا يحتياج ع حيو  مين األئميةع كاإلميام األوزاعيييديةع لو ناإلمام لحمد لو ديفيان اي يور ع لو ديفيان بين عي

ن  ذا اإلميام عيدا؛ ألن  يذه االدتفاضية إ :طايب اي  م وال طايب ايحديت إيب لن يبحت عن نو  يقوا

ندية يف ذي ع يستندي هبا.  وايشهرة م 
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يف إثبيا   يل مجيرد لن ي  ير   اإلنسيان لني  مين ل يل اي  يمع يكفيي : قريبً  منها، وه،ي ثم ذكر مسأل ً 

ير    لني  عيايمع  يل كوني   عدايت ؟ فالن من ايرواة اشت هر بأن  عايم ويم يستفض ذي  وييم يشيتهرع يكين ع 

ا لو من ل ل اي  م يكفي يف لن  عدا لم ال؟  عايم 

 فيقوا ايحافظ اي راقي:

نِ،ي - 265 ُْ ( ُك،لُّ َم،ْن  ْبِد الَبرِّ َْ  و )َلبِن 

 

نِ    بَِحْمِل،،،،،،ِه الِعْل،،،،،،َم َوَل،،،،،،ْم ُي،،،،،،َوهَّ

،،،هُ  - 266  ،،،ْدلب بَِق،،،ْوِل الُمْص،،،َ َفى َففنَّ َْ 

 

 )َيْحِم،،ُل َه،،َذا الِعْل،،َم( لكِ،،ْن ُخْولَِف،،ا 

ع «االديتذكار»و «ايتمهييد»إن ايحافظ بن عبد اير اإلميام األنديسيي ايمشيهور صياحب كتياب  :يقوا 

ير    بياي  مع في ين اشيتهر لو ع  إن ذيي  كيا   يف ورير ا من نفيائ  ايمصيدفا ع يي  قيوا  ورل  يف لن كيل م 

 إثبا  عدايت ع ل  ما يحتاج لن تبحت عن نو  يف لن  عدا ما دام لن  عايم.

َيْحِم،ُل َه،َذا الِعْل،َم م،ن ك،ل » مسيتدده ايحيديت ايمشيهور ؟يف قوله هذا ؒ بن ْبد البر اما مستند 

دوُله ُْ .«خلِ   ن كان عدال   ع قاا:  ذا ايحديت يدا ع ب لن  ال يحمل اي  م إال م 

خايف  ل ل اي  م يف قوي   يذاع ممين  ؒ ل  لن بن عبد اير  (لكِْن ُخْولَِفا) يحافظ اي راقي:يقوا ا

 ع وخايفوه يف ناحيتين:ؒ خايف  ايحافظ ابن ايصالح 

: قايوا لن ايحديت رير ثابتع فإن  يذا ايحيديتع يي  طيرق ك ييرة ي يروى عين عيدد مين الناحي  األولى

يال  وم  وع مين حيديت ع ييوبين عميرع مين حيديت اوايصحابة من حديت ابين عبياسع  رد  ع ي يروى م  يال     

يال  مين حيديت  -رق وإن ك ر  ط  - ذا ايحديت  :قايوا رد  يكن رايبها شديد اي  فع ولقوا ا ما ي روى م 

ذر  عن ردوا اهلل  فاعةع عن إبرا يم اي   ع ولما باقي ايلرقع فإهنيا شيديدة  ♀م  ان بن ر  ال  رد  م 

 اي  ف.

ا رد  ذا ايقوا   :ؒ ع ب ايحافظ بن عبد اير إذ 

 : بت  يف ايحديت.أوًَل 

: رد  بأن ع ب فر  صحة ايحديتع فإن  ذا ايحديتع يي  ايمقصود ب  اييرع وإنما ايمقصود ثانًيا 

يدواع يكين ايمقصيود بي  األميرب  األمرع فإن  وإن جاء بصينة ايير ل  لن  ال يحمل  ذا اي  م إال ل  ع  اي  
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ل خ ف  عدوي ع ل  يا طايب اي  م ما دميت حيامال  يهيذا اي  يم فيدبنيي لن تتصيف ييحمل  ذا اي  م من ك

 باي دايةع واال تف ل ما ييرم  ذه اي داية.

لَِيْحِم،ل َه،َذا  »بيأن يف رواييةع مجييء  يذا اي فيظ بيالم األمير  ؒ وادتشهد ايحافظ ابين ايصيالح 

ُدوُله ُْ  .«اْلِعْلِم ِمْن ُكلِّ خلَ  

لن  يوجد ب ض من انتسب إيب اي  مع وت ك  ِّم  يف  :هو الراجل ؒ الصَلح ويدل ْلى أن كَلا ابن 

عدايت ع ديأتيدا لن ب ض حتيب اييرواةع ميا كيوهنم مين ل يل ايحفيظ وايم رفيةع إال لهنيم ت ك  ِّيم  يف عيدايتهم 

ورير مع وابين فيراس  بسبب هتمة  بايكذبع م ل محمد بن يون  ايكديميع ود يمان بن داود ايشاذكوين

فهيذا  عب  هم ت ك  ِّم  في  من حيت اي داية اهتم بايكذب ابن كيديمي وايشياذكوين اهتميا بايكيذب عزد واأل

يل  يذا ايحيديت ع يب  :يقدح يف عدايتهمع فم دب ذي  ين ييي  ب يداع وي حم  لني  قيد يدتسيب إييي اي  يم م 

 فر  صحت ؛ ألن  ع ب دبيل األمر ال ع ب دبيل ايير.

يلع وحكيم  ؒ مد لما ما ذكر من لن اإلمام لح رد  ى ايحيديت ايم  قو    ذا ايحديتع فإن  إنما قيو 

لع ما ايتس يم بإرداي   رد  ائل قاا: كيأن  يذا ايكيالم موضيوعع فقياا يي  اإلميام ؛ ألن ايس     بقوة ايحديت ايم 

يل  صيحي ع فتبقيب ع ية اإلردياا يف مكاهنياع فهيذا تفسيير  ل  لن لحمد: بل  و صحي . رد  ل  يذا م  رد  ايم 

ُدوُله» :اإلمام لحمد حوا حديت كالم ُْ  .«لَِيْحِمل َهَذا اْلِعْلِم ِمْن ُكلِّ خلَ  

يئل عين  يذا ايحيديتع  :يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح ويف كتاب اي  ل ي يالا لن اإلمام لحميد د 

يفقيل له ي: كأن  كالم  موضوع فقاا الع  و صحي ع فقيل: ممن دم ت ؟ قاا: من رير واحدع قييل: م  م؟ ن   

ثدي ب  مسكينع إال لن  يقوا: عن م  ان عن ايقادم بن عبد وم  يان ال بيأس  :اييرحمنع قياا لحميد قاا: حد 

 ب .

. ال  رد  ذر  م  ل م  ان بن رفاعة عن إبرا يم اي   رد   و ذا ايلريق طريق م  ان  و م 

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

،،،ْبطِ  - 267  َوَم،،،ْن ُيَوافِ،،،ْ  َغالِب،،،م ذا الضَّ

 

، أْو َن،،،،،،،اِدرًا َفُمْخ ِ،،،،،،،يْ َفَض،،،،،،،ابِ    طب

    ذا ايبيت في  جواب  يسؤااع و و كيف ن ر  ضبط ايراو ؟ فيقوا ايحافظ اي راقي: 

،،،ْبطِ  - 267  َوَم،،،ْن ُيَوافِ،،،ْ  َغالِب،،،م ذا الضَّ

 

، أْو َن،،،،،،،اِدرًا َفُمْخ ِ،،،،،،،يْ    َفَض،،،،،،،ابِطب
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د  ج  لن  يف ايناييب ييوافقهمع وييو ل  لن  ي  ر   ضبط ايراو  بمقارنة مرويات  بمرويا  اي قا ع فإن و 

ا ما يوافقهم ع  ع ن ر  لن  ضابطيف ايم دب  د لن  نادر 
ج  يايفيةع فيإذا يلئع وبحسب  ذه ايم  ا لن  ي  د  م     وإن و 

ما احتماا صيواب  كيان دييئ ايحفيظ ألن اييرواة     كان رايب ا فهذا فاحش اين طع وإذا ادتوى احتماا خلئ  

فوا بسبب فقدان ايحفظ  داك دييئ ايحفيظع و يو ع يتفاوتونع ييسوا ع ب مرتبة واحدةواي بط  ايذين ض  ِّ

ن ادتوى احتماا    ما احتماا صواب ع  ذا ي قب ل يف ايمتاب ا  وايشوا د.    خلئ   م 

ن ين ب ع ي  اييلأع ق ما يصيبع  ذا يسمب بفاحش اين طع فهيذا ال يقبيل ال يف ايمتاب يا   و داك م 

 وال يف ايشوا د.

تأخرين لن يف  وا  ذا لن يجم وا روايا  لحيد اييرواة اييذين  ل  ذا ألمر بايدسبة ي م  : قد يقول قائل

يم يوجد فييهم جيرح وال ت يديلع فيدظير فيهيا  يل  يي موافقية يرواييا  اي قيا ع فييحكم بأني  ضيابطع لو 

 ميايفة يروايا  اي قا ع فيحكم بأن  رير ضابط؟

  إييديا نحين؛ ألنع ل   يذه ايق يية جيواب يسيؤاا األصل لن  ذا إنما يقوم بي  ايدقياد ايقيدماءع وييي

ا ايجيواب  كيف ي  ر   اي بط عدد لويئ  ايدقاد؟ ولميا نحين فد ير  اي يبط مين خيالا نيو األئميةع فيإذ 

ييئ  دا كيييف ن يير  ضييبط ايييراو ؟ : ي  يير  ضييبط ايييراو  بإحييدى نق،،ول ايكامييل عيين  ييذا ايسييؤااع إذا د 

 ايلريقتين:

  ب ضبل .: تدصيو األئمة عال ريق  األولى

 : بمقارنة مرويات .ال ريق  الثاني 

يكن  ذه ايمقارنة يسدا نحن ايذين نقيوم هبياع وإنميا يقيوم هبيا األئمية ايسيابقونع فبايدسيبة يديا ييم يبيق 

 طريقة يم رفة اي بطع إال ايدو تدصيو األئمة فقط.

ار ع فإن اييراو  اييذ  فأما األئمة ايسابقون م ل اإلمام يحيب بن م ينع واإلمام لحمدع واإلمام ايبي

اع ممن دبقهم تك م في ؛ فإهنم يدظرون يف لحادي  .  يم ي اصروهع ويم يجد لحد 

فإن كانت موافقية  ي ناييبع يف ايناييبع ألحادييت اي قيا ؛ حكميوا بأني  ضيابطع وإن كانيت تييايف 

ا؛ حكموا بأن  صدوقع وإذا ميرة  يصييب وميرة  ييليئ؛ حكميوا بأني  دييئ ايح ا يسير  فيظع وإذا كيان اختالف 
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اينايب ع يب حدي ي  ايميايفية؛ حكميوا بأني  مدكير ايحيديتع لو حكميوا بأني  شيديد اي ي فع لو فياحش 

 اين ط.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ُحوا َقُب،،،ْوَل َتْع،،،ِدْيَل بِ،،،َلَ  - 268  َوَص،،،حَّ

 

 ِذْك،،،،،،رَ ألْس،،،،،،َباَب َل،،،،،،ُه، أْن َت،،،،،،ْثُقَلَ  

ب : ذه مسأية و ي  يرح وايت يديلع م  يرح وايت يديل قبيوا ايج  ينع  يل يجيوز قبيوا ايج  ير  س  ف  يين لو م  م  ه 

ين؟ لو يجب تفسير ما؟ م  به   لما بايدسبة ي ت ديلع فيقوا ايحافظ اي راقي: م 

ُحوا َقُب،،،ْوَل َتْع،،،ِدْيَل بِ،،،َلَ  - 268  َوَص،،،حَّ

 

 ِذْك،،،،،،رَ ألْس،،،،،،َباَب َل،،،،،،ُه، أْن َت،،،،،،ْثُقَلَ  

اع ما م دب ا  م  به  ا؟ل  ايصحي  لن  ي قب ل ايت ديل م  م  به  لن يقاا فالن عداع فيالن  صيدوقع  ل  يت ديل م 

يؤت من؟ ؤت منع ميا يحتياج لن يبيين األديباب يمياذا  يو عيدا؟ يمياذا  يو صيدوق؟ يمياذا  يو م  ألن  فالن  م 

ألني   :فالن عداع م دب ذي  يو ترييد لن تيذكر األديبابع تقيوا :لدباب ايت ديل ك يرة؛ ألن  حيدما تقوا

ع بياي ع عاقيلع مسي مع ألني  كيذاع لديباب ايت يديل  ال ي يل بايفرائضع ألن  يم يصيدر مدي  فسيقع ألني  مي ال 

 ك يرةع ف هذا ي كت فب باإلهبام دون ذكر األدباب.

رحع ل   داك لقواا لخرىع يكن نحين ييا إخيوانع  يل ترييدون لن نبسيط ايييال ؟ وال  بيال  ايج 

  كذا يكفي؟

رحع يكخرى يف قبوا ايت ديل و داك لقواا ل   نع ل   ذا ايذ  ت مد  ايبيتع و و ايقوا اييراج ع ايج 

يرح  لن  ايصحي  قبوا ت ديلع قبوا ايت ديل بال ذكر األدبابع نت ر  ي يال  ب د ذكر ايكيالم عين ايج 

 .-إن شاء اهلل-

 َوَل،،،ْم َي،،،َرْو َقُب،،،ْوَل َج،،،ْرَح ُأْبِهَم،،،ا - 269

 

 لِْلُخْل،،،،،،،ِ  يف أس،،،،،،،َبابِِه، َوُربََّم،،،،،،،ا 

 لَجْرُح َفَل،ْم َيْق،َدْح، َكَم،ااْسُتْفِسَرا – 270 

 

 

ْكِض، َفَم،،،،ا  ،،،،َرُه )ُش،،،،ْعَبُ ( بِ،،،،الرَّ  َفسَّ

ح مبهماع بيل ال بيد مين يقول  ر  اع ال يجوز قبوا ايج  م  به  رحع فإن ايدقاد يم يروا قبوي  م  : لما بايدسبة ي ج 

حع ال بد من ذكر ايسببع ل  يو قاا لحد ايحفاظع فالن  ض يفع  ذا يسمب ج   ر  م؛ ألني  تفسير ايج  يبه  ح  م  ر 

 ضعي  لماذا يم ي ذكر دبب ايت  يف.
 
ئ يي ؟ ض يف يسوء حفظ ع ض يف ييرم  يف عدايت ع ض يف ألن  ر 

يقع يمياذا  يو ضي يف؟ اع فق،ال النق،اد مد  لمر  مفسِّ ير  فس  ح إال م  ير  ؛ ألن للُخل،  يف أس،بابه: لني  ال ي قبيل ايج 

ح تيت ف فقد ي تر لو ي د ايد   ر  اع فقد ي    اقدلدباب ايج  ح  ر  ح  ج  ر  ياع د ايد  ما يي  بج  ح  ر  ح  ج  ر  اقد ما يي  بج 
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يل  ب ض ايدقاد يشدة احتياطهم يف باب ايرواية ربما يف ل ايشييو ف   حوني  بسيبب    ح فيجرِّ ير  ع ال  ييي  بج 

يئل: ي :ضربوا يذي  م اال   اج اإلمام ايحافظ ايم يرو ع ف ميا د  ف  ش  بة بن ايحج  مياذا لن ب ض ايرواة ض  

فت ؟  ييي مييا  ايييييل رييير اي ربيييع إذا ركييض ع ييب ب ييرد ون :قيياا: رليتيي  يييركض ع ييب ب ييرد ون ايب ييرد ون ضيي  

ع فالن يتك م يف لحد زمالئ ع قاا يماذا؟ قاا: رليت  ي سرع بايسيارة.  ايمشك ة؟ م ل يف عصرنا  ذا م ال 

قيا ر  يو اييذ  ج  ي   م   شيو مريضع قد يكون عديده ديبب   قد يكون لنت ما تدر  يماذا لدرع

ا ال نحبذ ايس  يسرع  ذه ايس    رعةع وايسا ر ترى مرتبو  بكم.رعةع وما ذي  لي  

ا فق ية ايس   ي رعة بدفسيها ع يب ب يرد ون لو ع يب خييل لو ع يب دييارةع ييسيت  فإذ  حع حتيب د  ديبب ا يف ايق 

يتمرن ع يي ع ن يم؛ ييتقيوى ي  ر   ايسببع ما دببع جري  ع ب  ذا ايييل؟ ربما ل  ليجأت  ضرورةع ربما 

ئ ي يركض ع ب ح ايراو  وي    فع ألن  ر  ر   ب رد ون. ي جهادع لو يي   ذا دبب ا يف لن ي ج 

يرح ب يض اييرواة بأديباب  ا لخرىع ذكر ا ايحافظ اييليب يف كتياب ايكفاييةع يج  ا ذكروا قصص  لي  

اع مدها لن يحيب بن د يد قي رح  اع لو بأمور ال ت تر ج  رح  اا: ليت شي بة ايمدهياا بين عميروع فسيما ييست ج 

إن  دما صيو  طمبيور ط مبيور اي يود  :بعضهم قالصوت اع ل  دما من بيت  صوت اع فما  و  ذا ايصو ؟ 

ع ف ي  ف شي بة ايمدهياا يهيذا ايسيببع باأليحيان إني  ديما صيو  قيراءة   :ايذ  ي  ز    ب ع وب  يهم قياا

يا ر  ب  ر   :فاألئمة ذكروا عن ايمدهاا بن عمرو قايوا ل  ي ع  ميا ب يض  ب  ما  و ييم يسيما  يذا ايصيو  كيان نائم 

 ربما ب ض جيران .

ولما بايدسبة ي قراءة باأليحان فهي مسأية خالفيةع فربما  و يقوا هبا وربما يي   و ايذ  يقرلع فكيان 

ن فاع    در مين رييرهع ع وحتب ي  ر    ل  ذا صدر مدي  لو صي   يدبني لال ي     ف  هبذا ايسببع حتب ي  ر   م 

   لو  ل وافق  لو يم يوافق  إذا كان صدر من ريرهع

يم  ييم  تيرو  عين 
يئ ل ي  ا رو  عين شي بة لني  د  اع زادانلي   ؟ قياا: ألني  كيان ك يير ايكيالم ييتك م ك يير 

ل   ر كالم ن ك   م  » :واي  ماء يقويون ذا إايكالم ييست ديبب ا يف ايت ي يف إال ايت ي يف إال  فك رة   «ك ر دق 

ا باطال  كذب ا ريبة  لو نحو ذي .كان    ذا ايكالم كالم 

ا ذكروا عن جرير بن عبد ع «ب يب،ول قائًم،ا فل،م أكت،ب ْن،هِس،ماٍ ب،ن ح،رْ  رأي،ُت »ايحميدع قاا:  لي  

ا. ف  ألن  رآه يبوا قائم   ض  
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ا ي حاجة يجوز.♀وقد ثبت لن ايدبي   ا ع ب دباطة قومع فايبوا قائم   ع باا قائم 

ا يي  من لدب ا يحاجة.فإذ   اب ايت  يف لن ي رى ايشيو يبوا قائم 

رح ال بيد لن  رح ف ذي  قاا األئمة: ال بد من تفسير ايج  ح بما يي  بج  ا قد ي    ف ايشيو وي جر  فإذ 

ح وايت ديل   .-إن شاء اهلل-ي ذكر دبب ع وديأتيدا ق ية ت ار  ايجر 

ح   يل ي قيبالن  لو  يف ايشرح شرح األيفية: يم اخت   ف   ؒ يقوا ايحافظ اي راقي  ر  يف ايت ديل  وايج 

ي ن ع ب لرب ة لقواا:ع لحد ما من رير ذكر لدباهبما ر  س  ف   إال  م 
 لم ال ي قبالن 

ح   ير  اع قبيوا ايج  ير  س  ف  ياع لو م  م  به  ح  وايت يديل م  ر  ا كم قوا يف قبوا ايج  يرين إذ  س  ف  ميين وم  به   وايت يديل م 

 لرب ة لقواا:

ح  وايت ييديلع فايت ييديل ي قبييل دون ذكيير و ييو ا :الق،،ول األول يير  يصييحي : ايتفصيييلع ايتفرقيية بييين ايج 

ح اييراو  بميا ييي   ع فإن  ال بد لن يبين دبب ؛ ألن  ربميا ي جير  ح  ر  لدباب ع ألن لدباب ايت ديل ك يرةع لما ايج 

. رح   بج 

ا: عكس  القول الثاين م  به  ح  م  ر  ي ع  ل  قبوا ايج  س  ف  اع يمياذا؟وال ي قبل ايت يديل إال م  ألن اي دايية  :ق،الوا ر 

ا يتصدا ي  بأن  عداع ولن  ال يف ل لشيياء تقيدح فيي ع  يك ر فيها ايتصدا ل  ربما  ذا ايراو  إذا رلى ايم  دِّ

 و و يف ايواقاع خال  ذي .

رينع و يذا ت  ي ي  ميا ديبق يف ايقيويي: الالقول الثال  س  ف  ن بد من ذكر األدباب فيهماع ال ي قبالن إال م 

 ايسابقين.

ا ال ي قبيل قويي   : اي ك ع لن  ي قبالن دون ذكر دببع يماذا؟القول الرابع ح لو ايم  يدِّ جيرِّ ألن  ذا ايم 

ا لو  ا إال وقيد عير   يذا اييراو  وخيره ثيم عيد  يدِّ ح وي    رِّ اع واي ايم ايبصير ال ي ج  ا بصير  إال إذا كان عايم 

ح.  ر   ج 

يرح  ذه  ي األقواا األرب ة يف  ذه اي اع ولال ي قبيل ايج  م  به  مسأيةع وايراج  األوا  و قبوا ايت ديل م 

يرحع ميا وجيدنا فيي  إال  اع ويف  ذا ايقوا ايراج  ادت داءع و يو فيميا إذا ييم نجيد يف اييراو  إال ج  ر  س  ف  إال م 

مع فإن  يف  ذه ايحايةع يجب األخذ ب . به  رح ايم   ايج 

ن ايفيالينع قياا يف فيالن ضي يفع وميا وجيدنا قيوال  آخيرع فهديا ل  إذا رليدا يف ايرتجمةع فالن ابن فيال

مع يمياذا؟ يبه  يرح ايم  ألني  إذا ييم نأخيذ بي  لدى ذيي  إييب جهايتي ع فإعمياا  يجب األخذ بيايقواع هبيذا ايج 
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يرح  فيي  لوييب مين إ مايي ؛  رع فإعماا ايج  س  ف  رح  م  رح  لويب من إ ماي ؛ ألن  يم يوجد في  ت ديل وال ج  ايج 

  ماي  يقت ي جهايت .ألن إ

 قاا:

ُُ األَث،،،رْ  - 271 ،،،ا َلْي،،،ِه ُحفَّ َْ  َه،،َذا الَّ،،،ِذي 

 

 

 

ِحْيِل( َمْع أْهِل النََّظ،رْ    ك، )َشْيَخِي الصَّ

ياع وعيدم   م  به  يا قبيوا ايت يديل م  م  به  يرح  م  ل  لن  ذا ايقوا األخير لن  ذا ايقوا األوا و و قبيوا ايج 

اع  ذا ع يي ر  س  ف  رح  إال م    حفياظ األثيرع ايدقيادع كاإلميام لحميد واإلميام ايبييار ع ومين جياء مين قبوا ايج 

ب د م كايدارقلديع من ب د م من ايحفاظ ايمتأخرينع كابن ايصالحع وريره من ايحفياظع وكيذي  ل يل 

 ايدظرع ل ل ايتحقيق من ايفقهاء واألصوييين.

 .نكتفي بهذا القدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

لَ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  . ى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ

 

 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
481 

َؤال يسأا عن طب ا  ب ض ايكتبع يقوا اإلرشياد ي ي ي ييع طب ية مكتبية ايرشيدع ألهنيا ردياية  :السُّ

ث ايفاصل حدِّ  ؟ع ميةع وايم 

عيييا ع لحسيين طبييا تحقيييق ايشيييخ ايييدكتور عجيياج اييليييبع ولمييا اإليميياع ي قاضييي  :الج،،واب

 فبتحقيق ايشيخ ايسيد لحمد صقر.

َؤال  ق ايراو  لقران  لم مل ق ايرواة؟ ل يشرت  لن يواف   :السُّ

 م اشرتطوا لقران ؛ ألهنم  يم اييذين يشياركون  يف ايرواييةع وايمقصيود بأقراني  مين ييروون  :الجواب

 األخذ عن ايمشايخ.  ذه األحاديت يف طبقت ع ايمقصود باألقران  ي ايلبقةع ايذين اشرتكوا م   يف

َؤال  يماذا يم يذكر ايحافظ اي راقي مسأية امتحان ايراو  يي ر  ضبل ؟ :السُّ

 ي من ايمسائل يكن األك ر  و ما تقدمع األك ر  يو ايمقارنية بيدي  وبيين رييره؛ ألن امتحيان : الجواب

ان  ك ييع لقيوى مين ايدتيجية ايراو ع ل  ع لمر  جزئيع بيدما ايمقارنة لمر  ك يع وايدتيجية ايمبديية ع يب امتحي

ايمبدييية ع ييب امتحييان  جزئييي؛ ألن  ييذا االمتحييان واالختبييارع  ييو يف لحاديييت م يدييةع بيدمييا ايمقارنيية يكييل 

 لحادي  .

ع ويأيت بيدرجا  متمييزة يف ل  اآلن ربما يدخل طايب  ا من االختبارا  ويكون االختبار دهال  اختبار 

 فإن  ربما ييفق. يكن يو لن  اختر يف كل ما درس بايتفصيل

 فايمقارنة  ي امتحان واختبار ك ي؛ ي ر  جميا مرويات  ع ب روايا  اي قا  اآلخرين.

َؤال اتفق اي  ماء ع يب قبيوا رواييا  مرادييل ايصيحابة ي يدايتهمع فهيل كيذي  اتفقيوا ع يب لن  :السُّ

 تاموا اي بط؟  ايصحابة ك هم

شت هر عن اي يرب قيوة ايحفيظع فايصيحابة فما تقدم قبل ق يلع ا ╚بايدسبة ي صحابة : الجواب

 م روفون بايحفظع ويم يك ر من ايرواية مدهم إال من اشت هر هبذا ايوصف. ╚

ايذين كانوا لك روا من ايروايةع يم يك روا من ايروايةع إال يقوة حفظهم وتمييز م  ╚فايصحابة 

 يف  ذاع  ذه ناحية.
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 -ييييت ديييم و ا ميييرا ع وايدبيييي ع إنميييا ييييروون لحاد╚لن ايصيييحابة  :والناحي،،،  األخ،،،رى

ورربتهم يف اإلفادة مد ع فيإن  ♥كان يكرر ايكالم ثالث اع ويفر  محبتهم ي دبي  ♀

 ع  ذا لمر.اعي ا ي بلهم وإتقاهنم يما يرون  ذا يكون د

ديدين طوي يةع فهيم يتيذاكرون فيميا  ♀لن ايصيحابة  يؤالءع عاشيوا ب يد ايدبيي  :وأمرب آخر

 .♥ع فهذا يكون لدعب ألن ي بلوا ما دم وا من ايدبي بيدهم فيما دم وا وفيما رلوا

َؤال روعي اي دد ألميور  ألن لمور ايدنيا عيم  ال يقاا لن  يف ايت ديل وايتجري ع يدبني اثدان لو لك ر :السُّ

 لويب؟ ♀ايدنيا روعي اي ددع ففي حديت ردوا اهلل 

دا إال عين ع يم   دا اي دد يي  يف ايروايةع وإنما اي دد يف إثبا  اي د: الجواب  ايةع فهذا ايم  دا ال ي  

ا.  وبصيرةع وم رفة  بأدباب ايت ديل ف ذي  ال ي شرت  في  لن يكون مت دد 

َؤال رح وايت ديل ل ر ق لم ال :السُّ ين قياا لني  قيد  ع ل ع م ايج  وإن كيان ييم ي ن يقع فكييف نيرد ع يب م 

 ل ر ق؟

اع : الج،،واب ييرح مييا يت  ييق بايرواييية إذا كييان ايبيياب موجييود  اع فييال شيي  لن ايج  بيياب ايرواييية موجييود 

رح وايت ديل يي  كل لحد يا إخوان يتك م في ع يف بياب ايروايية ال ييتك م فيي  إال  وايت ديل يبقبع يكن ايج 

رح ولدباب ايت ديل.  اي  ماء اي ارفون بأدباب ايج 

يرح وايت يديل يف لبيورب   واب  لخيرىع يف ق يايا ما ايسائل ال يسأا عن باب ايروايةع إنما يسأا عن ايج 

 م ال ع ايدعوةع وايمدا   ايجديدةع ربما ايسائل يريد  ذا.

ميةع وال   ذا يي  من باب ايروايةع  ذا من باب اينيبة ايجائزة ورير ايجائزةع واينيبة األصل لهنيا محر 

ح تجوز إال ي  رورةع وتجوز ي  رورة من اي ايمع اي ار  بأديباب ايقيدح يف األشيياص ولديباب ايقيد

ي ا ي حق. تحرِّ ا م  ف 
دص  ا م   يف ايمدا  ع فال بد لن يكون عايم 

لما ط بة اي  م ايمبتدؤونع فيدبني ع يهم لال يدشن وا هبذاع وإذا لشكل ع يهم شييء  مين  يذا يسيأيون 

 يينع صياحب بدعيةع لو صياحب همع وإنما يصدر م ال  ايكالم يف شييو  م  د  ل ل اي  مع ولال يصدر  ذا م  

 يسأيون ل ل اي  م ايراديينع عد ع وي رفون جواهبم في .مده  فاددع 
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ولما لن فالن ا وفالن كل  يتك مع فهذا ال يجوزع و ذا من بيابع قيد يكيون مين بياب حظيوظ ايدفيوسع 

ومن باب ايتقوا وايمباينةع لما اي ايم ايرادخع فإن  ي ر  ما يقدح و ذا ايميده   يل  يو ميده  صيحي ع 

 وإنصا . لو مده  فادد ويتك م ب  م  

لما نحين ط بية اي  يم ايمبتيدئين يدبنيي لال ندشينل هبيذاع وندشينل بايتحصييل وايتأصييلع ولميا ايقييل 

 وايقاا فيدبني لن ندعهما وراء ظهورناع ونستفيد من اي  ماء ايراديين يف  ذا ويف ريره من اي  وم.

َؤال   .دم دا لن  دينير وقت ايدرسع فايمرجو ايبقاء ع ب ايوقت نفس :السُّ

يا آخيرع و يو ييوم ألعع ب كل   و يوم ايسبتع ت رفون لن  يوم إجازة بايدسيبة ي ميااع فكيان اقيرت ح يوم 

ف  ب كل  لنا ط بت مين األرب اءع فال لدر   ل يدادب لو ال؟ ثم ال ندر   ل يوجد درس يف نف  اييوم؟ 

ايتيي هبيا اييرام  ايجدييدةع  ايهواتف ايذكيية  يذه اإلخوان لن تكتبوا يكتب ب  كم لرقام ايهواتف خاصة  

كايوات  آب ونحو ا من لجل لن ت  موا ما يستجد من موعيد لو مي ال  إذا حيدث ظير ع وميا اديتل دا لن 

 ن قي ايدرس يف ذي  اييومع يكون عددكم خر مسبقع بدا لن تتجشموا ايمجيئ وايذ اب دون فائدة.

َؤال مقارنية  ميا ريير م مين اييرواة  ط    يحيش اين  يماذا حصرنا مسأية ايحكم ع ب اييرواة بسيبب ف   :السُّ

ع يمياذا ال ي تير قويي ؟ ي يألئمة ايدقياد فقيط؟ ف يو جياء م اصير وقيام بسير رواييا  راو  بب يف ذيي  لن ايس 

و  وصيل إييدياع ييي  كيل ب حصر  دا يف  ذه األعصار ايمتأخرة يص   ايروايا  بايدسبة ي    اع يي  كيل ميا ر 

يروايا  راو  وصل إييدياع وصي ت إ م يةع لميا رواييا  كيل راو  بايتفصييل ال ي يزم لني  يكيون ييديا ايس  دة بايج 

 وصل إييدا.

يي ييم يهييذا اييير  وميين ايظ   مكددييا  ييذاع لمييا ع ييي  ميين خييالا ب ييض رواياتيي ع ف ييذي  ال ي   م  او  لن نحك 

 ايمتقدمونع ف ما عدد م من ايحفظ ايواداع واإلحاطة بروايا  ايرواةع فإهنم يتمكدون من ذي .

 دؤااع  ذا لجبدا ع ي . آخر

رح وايت ديلع  دا دؤاا يت  ق هباع ددزيد ا تفصيال  يف ايدروس ايقادمية  إن شياء -ق ية ت ار  ايج 

 ع بل دتأيت يف موض ها.-اهلل

َؤال  ما هي أسباب كثرا النسيان  وما هو َْلجه  :السُّ

ميا ذكرنياه قبيل ق ييلع و يو ك رة ايدسيان يهيا لديباب ك ييرةع لو ك يرة ايدسييان يي  لديبابع مين ل مهيا 

ي  يب ط  ايذ وا عن اإلتقانع لن ايلايب ال يحرص ع ب ضبط ما ع   م لو ميا درسع وكييف ي  يب ط اي  يم؟
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يا لو  ا اييومع ويرتك ع وينفل عد ع لو يقيرل درد  اي  م بمماردت  وتكرارهع لما ايلايب ايذ  م ال  يستما درد 

ر؛ فإن  ال ي دسب كتاب ا اييوم ثم يرتك ع  ذا ديدساه يكن اي فأحسين  -إن شاء اهلل-  م ايذ  ي تدارس في  وي كر 

 شيء  يت بيت اي  م تكرارهع وك رة مماردت .

ُْ »يذي  يف ايحديت ايصحي  ايمشهور   .«اهَ قلِ تعاهدوا هذا القرآن، فلهو أشد تفلًتا من اإلبل يف 

ييا  ا شييفاء ك ييرة ايدسيييان  ييو ت ا ييد اي  ييمع ت ا ييد اي  ييمع ولي   اي قييل لو ايييذاكرة  ييي م ييل دييائر فييإذ 

وماردت اي  م فيها مين خيالا ايتكيرار وايحفيظ وايتأميل وايتفكييرع فيإن  يذا  عما ادت م تهاايجوارح ك   

 ايحفظ ويقوى يف جانب ايفهم. ايذ ن يقوىع يقوى يف جانب

اع يكن ما ايم     تقيوىع فيإن ذاكرتي عماردة وايتكيرارفربما يكون ايلايب يف بداية ايل ب حفظ  ض يف 

و ذا ربما جربتموهع لن ايشيو يكون ك ير ايدسيانع ثم ما ايمماردة وايحرص وايتكرار وايت ا د؛ فإني  

 تقوى ذاكرت .

ترك ايم اصيع لن طاييب اي  يم ييالزم  :أيًضا من األمور التي اشتهرت ْند العلماء مما ُيقوي الحف 

 يين ع يب خييار ايصيايحينع فيإن  يذا مميا ي  ايلاعا  ويب د عن ايم اصي ويالزم االدتنفارع وصيحبة األ

 ت بيت ايحفظ وق ة ايدسيان وايذ وا.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َففْن ُيَقْل: )َق،لَّ َبَي،اُن َم،ْن َج،َرْح( - 272

 

 اُلوا : )لَِم،،ْتَن َل،،ْم َيِص،،،ْل(َك،،َذا إَذا َق،، 

،،،ْيُ  َق،،،ْد أَجاَب،،،ا - 273   َوأْبَهُم،،،وا، َفالهَّ

 

 أْن َيِج،،،،،،َب الَوْق،،،،،،ُ  إذا اْس،،،،،،َتَرابا 

 َحتَّ،،،،،ى ُيبِ،،،،،ْيَن َبْحُث،،،،،ُه َقُبْوَل،،،،،هْ  - 274 

 

ُج،،،وا َل،،،هْ   ،،،ِحْيِل َخرَّ  َكَم،،،ْن ُأْوُل،،،و الصَّ

َفف،،،،،ي الُبَخ،،،،،اِريِّ احتَِجاج،،،،،م  - 275 

ْكرَِمْه( ِْ ( 

 اْب،،،،ِن َم،،،،ْرُزْوَث َوَغْي،،،،ُر َتْرُجَم،،،،هْ  َم،،،،ع 

َفا - 276  ( بَِمْن َق،ْد ُض،عِّ َّْ )ُمْسِلمب  َواْحَت

 

 َنْح،،َو )ُس،،َوْيَد( إْذ بَِج،،ْرَح َم،،ا اكَتَف،،ى 

 ُقْلُت: َوَق،ْد َق،اَل )أُب،و الَمَع،الْي( - 277 

 

 واْخَت،،،،،،،،اَرُه تِْلِمْي،،،،،،،،ُذُه الَغَ ال،،،،،،،،يْ  

أْن  و )اْب،،،،ُن الَخ ِْي،،،،ِب( اْلَح،،،، ُّ  - 278 

 ُيْحَكْم بَِما

 أْطَلَق،،،،،،،،،ُه الَع،،،،،،،،،الِْم بِأْس،،،،،،،،،َبابِِهَما 

ُموا الَجْرَح، َوِقْيَل: إْن َظَه،رْ  - 279   َوَقدَّ

 

َل األْكَث،،،،َر َفْه،،،،َو الُمْعَتَب،،،،رْ   ،،،،دَّ َْ  َم،،،،ْن 

 َوُم،،ْبَهُم التَّْع،،ِدْيِل َل،،ْيَس َيْكَتِف،،يْ  - 280 

 

،،،ْيَرفِيْ    بِ،،،ِه )الَخ ِْي،،،ُب( والَفِقْي،،،ُه الصَّ

 َوِقْي،،،َل: َيْكِف،،،ي، َنْح،،،ُو أْن ُيق،،،اَل - 281 

 

َثنِي الثَِّق،،،،،ُ ، َب،،،،،ْل َل،،،،،ْو َق،،،،،اَلَ:   َح،،،،،دَّ

 َجِمْي،،ُع أْش،،َياِخي ثَِق،،اتب َل،،ْو َل،،مْ  - 282 

 

، َلَ ُيْقَب،،،،ُل َم،،،،ْن َق،،،،ْد َأْبَه،،،،مْ    ُأَس،،،،مِّ

هُ  - 283  ،،،َ  َل،،،ْم َي،،،ُردَّ  َوَبْع،،،ُض َم،،،ْن َحقَّ

 

،،،،،َدهُ   ،،،،،الَِم يف َح،،،،، ِّ َم،،،،،ْن َقلَّ َْ  ِم،،،،،ْن 

َمَل،،،،،هُ  - 284  َْ  َوَل،،،،،ْم َي،،،،،َرْوا ُفْتَي،،،،،اُه أْو 

 

َل،،ى ِوَف،،اِث الَم،،ْتِن    َتْص،،ِحْيَحم َل،،هُ  -َْ

،،ِحْيِل  - 285  َل،،ى الصَّ َْ  َوَل،،ْيَس َتْع،،ِديَلً 

 

َل،،،،،ى التَّْص،،،،،رِْيِل   َْ  ِرَواَي،،،،،ُ  الَع،،،،،ْدِل 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 ع قوي :قبل لن نبدل بشرح األبيا  كان م دا ايبيت رقم مائتين ودب ين

 َوُربََّما

ْكِض، َفَما َرُه )ُشْعَبُ ( بِالرَّ  اْسُتْفِسَر الَجْرُح َفَلْم َيْقَدْح، َكَما ... َفسَّ

ت يايب ييدظم ايمسيأية فيميا  ؒ ايداظم  هدا ايحافظ اي راقي  ع(َفَما)فقط ربما يم ن  ق ع ب قوي : 

ح بيأمر فتبيين لني  ييم يقيدحع ولشيار إييب قصية ت  ي يف شي بة ييب ض اييرواة؛ ألني  رآه إذا ادت فسر ايمجيرِّ

ي :ل  فمياذاع يقيواع (َفَم،ا) يركض ع ب بردونع فيقوا ايحافظ اي راقي:     تقيديره ل  فمياذا ي يزم مين رك  

مين لجيل لن نسيتويف  ذا  فماذا ي زم من ذيي ع فتقييدون  يل «فما»ع ب بردونع و دا ع ب تقدير محذو  

ا األيفاظ ايتي اعتدع شرح ليفاظ ايمتن ب ايحيافظ اي راقيي نفسي  ببياهنيا يدبنيي لن يكيون يهيا مزييد خصوص 

 بياهنا إال يما رلى لهنا مشك ة. ذا يف بداية ايدرس؛ ألن  يم يت ن  مت  اعتداء؛ ف ذي  قد  
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 :ؒ ب د ذي  يقوا 

 َك،،َذا إَذا َق،،اُلوا : )لَِم،،ْتَن َل،،ْم َيِص،،،ْل(  َففْن ُيَقْل: )َقلَّ َبَياُن َمْن َجَرْح( - 272

 اوأبهم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،و 

 

  

يي :يسييؤااع و ييو ل  لعيياد ايكييالم جييواب    ا يييؤد  إيييب رد ك ييير  ح إال م  ر  لن عييدم قبييوا ايج  يير  ميين  فس 

يه  ب  ح ايمرو  ع ب األئمة إنما  و جروح م  ر  ح؛ ألن لك ر ايج  ر  ايج   ي فيالن   :كيأن يقيوا عةم   ض 
فع لو فيالن ي    

ا ييؤد   يذا بهمة يم ي يذكر ديفع و ذه جروح م     نع لو في  يينع لو في  ض  ييِّ  بب ايت ي يف لو ايت ييينع فيإذ 

ييا ي ت ييديلع فيقييوا: ييا إذا جيياء ميايف  ا خصوص  يير   إيييب رد ييا؛ ألنيي  تقييدم م دييا لن ايجييرح ال يقبييل إال مفس 

ْيُ  )  :  قد لجاب عن ذي  بأن  .ؒ ل  ابن ايصالح  (َفالهَّ

 اأْن َيِج،،،،،،َب الَوْق،،،،،،ُ  إذا اْس،،،،،،َتَراب  ....................................

 َحتَّ،،،،ى ُيبِ،،،،ْيَن َبْحُث،،،،ُه َقُبْوَل،،،،هْ  - 274 

 

ُج،،،وا َل،،،هْ   ،،،ِحْيِل َخرَّ  َكَم،،،ْن ُأْوُل،،،و الصَّ

ب يين  لن  يذا ف يف قبوا  يذا ايير  بهمع فإندا نتوق  ل  لندا إذا ورد جرح م    ب يين  اي كي ع حتيب ي  او  حتيب ي 

رحيوا  يايتجري  مرجوحع م ل ب يض اييرواة اييذين ل خيرج يهيم يف ايصيحي  وج  مع فإني  ه  ب  هبيذا ايجيرح ايم 

ب ين  لن  ذا ايجرح مرجوح م ل ب ض اير  ي   يكين نبهديا يف اييدرس ع واة ايذين ديأيت ذكير متوقف في  حتب ي 

 م  و ي  حاال :ه  ب  ايماضي ع ب لن  ذا ايجرح ايم  

ييلن ايت يديل  ييو ايم   -فهيذا تقييدكم م دييا-مييبهم ي يار  ت ييديلع  جيرح   مع ولن ايج  يير  قيد  م إذا ه  ب  ح ايم 

 ر.عار  ايت ديل فإن  ال ي قبل حتب ي فس  

ك ي :و يي عثانيية وذكرنا حايية   يإذا ذ  يا فيال يوجيد ت يديلع ففيي  يذه ايحايية ي  ح م  ر  ر ايج  قيدم األخيذ بهم 

و ييذا ايتجهيييلع بايت ييديل وال يتوقييف فييي  ألن إعميياا ايجييرح لويييب ميين إ ماييي ؛ ألن إ ماييي  يييؤد  إيييب 

جد في   ن  مجهيواع إ :جرح ويم يوجد في  ت ديلع فإعماا ايجرح في  لويب من لن نقواايراو  ما دام لن  و 

 ما دام لن  يوجد في  جرح فايجرح ي  مل في .

 لما ما يت  ق بقوي :

........................................ 

 

 

 

ُج،،،وا َل،،،هْ   ،،،ِحْيِل َخرَّ  َكَم،،،ْن ُأْوُل،،،و الصَّ

َفف،،،،،،ي الُبَخ،،،،،،اِريِّ احتَِجاج،،،،،،م  - 275 

ْكرَِمْه() ِْ 

 َم،،،،ع اْب،،،،ِن َم،،،،ْرُزْوَث َوَغْي،،،،ُر َتْرُجَم،،،،هْ  
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َفا - 276 ( بَِم،،ْن َق،،ْد ُض،،عِّ َّْ )ُمْس،،ِلمب  َواْح،َت

 

 َنْح،،َو )ُس،،َوْيَد( إْذ بَِج،،ْرَح َم،،ا اكَتَف،،ى 

ل  لن  يوجيد رواة يف ايصيحيحين قيد ت ك يم فييهمع م يل ع كرمية ميويب ابين عبياسع لخيرج يي  اإلميام  

 تجدب اإلمام مس م اإلخراج ي .ايبيار  يف صحيح ع و

ا اإلمام ايبيار ع وقيل لن يم ي يرج ي  إال يف ايمتاب ا .   وم ل عمرو بن مرزوق لخرج ي  لي  

ي حع فميا ديبب تييري  ر  ولما اإلمام مسي م فإني  لخيرج يسيويد بين دي يدع وييم يسي م مين روائيل ايج 

 صاحبي ايصحي  يم ل  ؤالء.

ل  لني  ييو بح يت يف تيراجم  يؤالء يتبيين يي  لن ع (بِ،ْيَن َبْحُث،ُه َقُبْوَل،هْ َحتَّى يُ ) يقوا ايحافظ اي راقي:

  ؤالء ايت ديل فيهم لرج ؛ ويذي  لخرج صاحبا ايصحي  عدهم.

قيد لخيرج  ريضؒاهللؒعنهمامويب ابين عبياس  ؒ ع عكرمة ◙ ع كرمة مويب ابن عباس فم ال  

ل ت ي يف شيديدع ب  يهم في  ت  يفع ب ي  اإلمام ايبيار  يف صحيح  لحاديت ك يرة واعتمدهع ويوجد

عين بياب ايرواييةع ولن ديبب  فإذا قرل  يف ترجمتي  يتبيين يي  لن ديبب ايت ي يف خيارج  ع رماه بايكذب

 عكيان ييرى رلييي اإلباضيية ت  يف ع كرمة  و يرليي  وميا ي تقيده العتقياده ألني  كيان ييرى رل  ايييوارج

ا  ب لمير  فع ت ك ِّم في  بسبب اعتقادهع ال بسبف ذي  ض  ِّ  يا كبيير  يقيدح يف روايتي  يف ايحيديت فإني  كيان عايم 

ا م   اع كان يقوا برل  اييوارجع قيل اإلبتد  دقع إال لن  كان م  ي ا ي صِّ تحرِّ وصدوق   ية.فرباضية وقيل ايصع 

ا إذا تبيين ديبب ايت ي يف لمكين ايجميا بيين األقيوااع فياآلن توجيد لقيواا شيديدة يف ع كرمية يف  فإذ 

 لديت ر  يكيم ب  يها ع يب ديبيل شيديدة يف ت ي يف ع مي ال   ا شيديدة يف توثيقي ع ولقيواا  ت  يف ع ولقوا

 اي ج ة.

كرم  حبر هذه األم » من اي داء ع ي  يقوا شهر بن حوشب: م ال   ِْ». 

ا لع م مد ؟»ويقوا د يد بن جبير حيدما دئل عد :   ن م ع كرمة. :قاا « ل ت  م لع لحد 

ا طاوس يقوا:  د   إيي  ايملايا ابن عباس اتقب اهللع وكف   يو لن مويب»ولي   ل  لن  ع «من حديت يش 

ث ب  من رل  اييوارج الرتحل ايداس إيي  ولخذوا عد .يو ترك ما كان ي    حدِّ

كرم، ُ »: «ايلبقا »يقوا ابن د د صاحب  ِْ كثي،ر العل،م والح،دي  بح،ًرا م،ن البح،ور، ول،يس  ك،ان 

ُْ يُ   ع مي ال  ه  مين لجيل اعتقياد   اذا ال ي حيت  بحدي ي ع وييتك م ايدياس فيي ؟يم .«فيه بحديثه، وُيتكلم الناُس  حت

 «.كان ْكرم  من أْلم الناس ولكنه كان يرى رأي الصفري »يقوا:  ؒ اإلمام لحمد 
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وتجديب اإلميام مايي  ايروايية عدي  إال حيدي  ا لو  .«رليت عكرمة وكان ريير ثقية»ويقوا ابن لبي ذئب: 

 حدي ين.

،م فِي،ه لَِرْأيِ،ه ََل لِِحْفظِ،»: «نايميزا»يقوا ايذ بي يف  َي،ُ  اْلِعْل،ِم ُتكلِّ ِْ بَّ،اَس َأَح،دب َأْو َْ كرم  َمْوَلى اْبِن 
ه ، ِْ

َتَم،َده اْلُبَخ،اِري ْْ ، ب، َوا َْ ،ه َجَما ،ا ُمْس،ِلم فتجنب،ه َوَروَ فاُتهم بَِرْأي اْلَخَواِرج، َوَقد وثقَّ ى َل،ُه قرينً،ا مقروًن،ا ، َوَأمَّ

َْ بَِغْيرِه َرَ   ْْ  .«وتحايده إَلَّ فِي َحِديِ  َأْو َحِديَثْين نُْه َمالِك، َوَأ

ما حاجتي  إييي ع إال     ما لن ع كرمة يف آخر حيات  كان يف ايمديدةع وما ذي  اإلمام ماي  اجتدب حدي   

يلو حيدي ينع وايسيبب يف ذيي  كميا تقيد   يف حديت   يه  ق باعتقياد  م لني  ميا يت    ق ب قتي  يف ايروايية؛ ع ال ميا يت   

 .«صحيح »يذي  اعتمده اإلمام ايبيار  يف و

ا  ييذا م دييب قييوا ايحييافظ اي راقييي  ل  حتييب يتبييين ميين خييالا ع (َحتَّ،،ى ُيبِ،،ْيَن َبْحُث،،ُه َقُبْوَل،،هْ ) :ؒ إذ 

ف في  ي قبل حدي   ايبحت لن  ذا اير  
يا وت يديال     او  ايذ  اخت    ع يكين ع م ل ع كرمية فإني  اخت يف فيي  جرح 

 ايراج  قبوا حدي  .

 يف ايدرس ايقادم. -إن شاء اهلل-ق ببدعت  فسيأتيدا ايكالم ع ب رواية ايمبتدع ما ما يت    ول

ييا ميين اييير   واة ايييذين اخت  ييف فيييهمع وقييد ل خييرج يهييم يف ايصييحي  ابيين مييرزوق كمييا قيياا ايحييافظ لي  

 خت ف اي  ماء يف حاي . و عمرو بن مرزوق ايبا  يع اع ()اْبِن َمْرُزْوَث(، َوَغْيُر َتْرُجَمهْ  َمعَ ) اي راقي:

 فقاا ايقوارير : كان يحيب ايقل ان ال يرضاه يف ايحديتع م دب ذي  لن يحيب ايقل ان ي  ف .

ييابع وعمييرو بيين مييرزوقع  ييذا  ييرينع ل  عمييرو بيين حك  م  ي د ي: اتركييوا حييديت اي  
ييد  وقيياا ابيين ايم 

 ايم  فون.

يم  يي
م تكتيب عين عميرو بين ميرزوق؟ قياا: ايموثقون يقوا اإلميام لحميد حيدميا قيدم مين ايبصيرة: ي 

اإلمام احمد يت جب من لن  رحل إيب ايبصرةع ويم يسما من عمرو بن مرزوقع فأخره لن ب يض « ُنهيت»

ان َأيْ  »قاا اإلمام لحمد:  ل ل اي  م يدهاه عن ايرواية عد . ن الَّ،ِذي َك،اَن ، وَم،اْبَن ُمْسِلَم ، َكان َيْرَضاه َأن ْفَّ

ان ْمُرو َصاِحب َغْ و َوَخْير، كَ َيْرَضى ْفَّ َْ  .«اَن 

 .«كان ثق  من الُعبَّاد»وقاا لبو حاتم: 
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  واالحتيا  وايتشدد يف ايرواييةع وميا ذيي  يقيوا عين عميرو بين ميرزوق: لبو حاتم من ل ل ايتحرِّ 

ا مين لصيحاب شي بة كيان لحسين حيدي  ا مدي ع و يذا ثدياء كبيير ي ميرو بين  ب ادع يم ن ق  لحيد  كان ثقة من اي  

 رزوق.م

يرع ويوجيد فيي  ثدياء مل يق  فس  ف  بجيرح م  ف  يم ي   ِّ فهدا ايبحت يف ترجمة عمرو يتبين مد  لن م ن ض  

ا يذي  لخرج ي  اإلمام ايبيار  يف ايصحي . م ايت ديلع ولي    وت ديل؛ ويذي  ق دِّ

شياء  إن- داك ق ية تت  ق بتيري  صاحبي ايصحي  نتك م ع يها ب د ايكالم ع ب ديويد بين دي يد 

 .ع يكن اآلن نأخذ األمر حسب ترتيب ايحافظ اي راقي-اهلل

،ل  لك ر من راو  ت ك ِّم فيهم وقيد ل خيرج يهيم يف ع (َوَغْيُر َتْرُجَمهْ ) قاا: بين امي ال ايحيافظ  عنيْ َح يْ حِ الصَّ

يد   ايسيار  عقيد فصيال ي يرواة اييذين ت ك ِّيم  ؒ حجر  ى ايسار ع لو    يف مقدمة ايفت ع ايمسماة هب د 

 يهم.ف

ا يلاييب ايحيديت اييذ  يرييد ايتحقييق  وقد لخرج ايبيار  يهم يف ايصحي ع و يذا فصيل مهيم جيد 

 وايتمرس يف  ذا اي  مع فإن  بين يماذا لخرج اإلمام ايبيار  يهؤالء ما وجود ب ض ايكالم فيهم.

ا.   فب ض  ذا ايكالم قد يكون مرجوح 

ا.   وب ض  ذا ايكالم قد يكون ميصوص 

ا  ذا ا  يراو  قد يكون اإلمام ايبيار  يم ي تمدهع وإنما روى ي  يف ايمتاب ا  لو مقرون اع فكيل ولي  

 .«مقدمة ايفت »يف  ؒ  ذا بيد  ايحافظ بن حجر 

 ما يت  ق بسويد بن د يدع قاا:

َفا - 276 ( بَِمْن َق،ْد ُض،عِّ َّْ )ُمْسِلمب  َواْحَت

 

 َنْح،،َو )ُس،،َوْيَد( إْذ بَِج،،ْرَح َم،،ا اكَتَف،،ى 

ا ا  لن    يم ي تد بت  يف م ن ض  ف دويد بن د يد. ؒ اإلمام مس م 

دويد بن د يد يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح: دويد بن د يد صدوق يف نفس  كما قياا لبيو حياتم  

ف  ايبييار  وايدسيائيع فقياا ايبييار : حدي ي  مدكيرع وقياا  وصاي  جزرة وي قوب بين شييبةع وقيد ضي  

 رح.ايدسائي: ض يفع ويم يفسر ايج

اع قاا: مدكر ايحديت.اإلمام ايبيار  تجريح  م   ر  لميا ع م دب ذي  لن  يقوا لن ي  لحادييت مدكيرة فس 

 فسر  ذا ايجرح.ايد سائي فقاا ض يفع ويم ي  
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ر ايجرح في  ذكر لن  يما عميي ربميا ت قين ايشييءع و يذا وإن كيان  ن فس  قاا ايحافظ اي راقي: ولك ر م 

ا فإنما يقدح فيما حد   ث ب  قبل ذي  فصحي .قادح   ث ب  ب د اي مبع وما حد 

ا تبين دبب ت  يف م ن؟ دويدع و و لن  طرل ع ي  اي مب يف آخر حيات  فصار ب ض ايرواة ي قدوني   إذ 

 ما يي  من حدي  .

 اإلمام مس م كيف لخرج ي ؟

ث ب  قبل لن يلرل ع ي   ذا اي مبع ويقبل ايت قين. ا لخرج ي  ما حد   إذ 

ث ب  قبل عماه.قاا ايحاف ج عد  ما عر  عد  لن  حد  ا إنما خر   ظ اي راقي: وي ل مس م 

ج يي  اإلميام ايبييار  مين  و دا تأيت ايدقلة ايتي لخرهتيا قبيل ق ييلع و يي جيواب   جياما يكيل ميا خير 

ل  ع ايصييحي  يييم ييرجييا إال صييحي  حييدي هماي يي فاءع وفيييهم كييالم وجييي ع و ييو لن يقيياا إن صيياحبي 

لو ايذين ت ك ِّم فيهمع  ؤالء ايذين ت ك ِّم فيهم يروون لحاديت صحيحةع ويروون لحادييت   ؤالء اي  فاء

ر يهمويرع يروون لحاديت صحيحة توب وا ع يهاع فةض ي فصياحبا ايصيحي  ع وون لحاديت ض يفة ت ست د ك 

ين :انتقوا من لحادي هم ما  و من صحيحهاع ع ب دبيل ايم ياا يي ع لحيد م  ت ك ِّيم يف  إديماعيل بين لبيي ل و 

ب كتياب إديماعيلع حفظ ع يكن اإلمام ايبيار  لخرج ي  يف ايصحي ع ويم ي يرج ي  إال يكون  اعتميد ع ي

ا يحفظ . :بم دبع ال ع ب حفظ   لن  ال يأخذ عد  من حدي   إال ما تأكد لن  يف كتاب  موافق 

ا ق ية دوء حفظ  ال ت ر؛ ألن االعتماد يي  ع ب حفظ ع وإنما االعتما  د ع ب ما يف كتاب .فإذ 

ين لخيرج يهيم مين اييرواة ايميتك م فييهم فإني  ييم  ا صاحبا ايصحي  اإلمامان ايبييار  ومسي مع م  فإذ 

ميزون ميا اطالعهم ع ب رواية ايرواة ي   ي يرج إال صحي  حدي هم؛ ألن  ؤالء األئمة يس ة حفظهمع ود ة  

وفق ع ي  وتوبا ع ي   ذا ايراو  ايم   ي تيابا ع يي ع وميا حفيظ ولتقين مين حدي ي  وميا ييم تك  م في ع وما يم و 

 يحفظ ويتقن.

 .-بإذن اهلل ت ايب-يف األبيا  ايقادمة  -إن شاء اهلل-ودتأتيدا مسائل عديدة تبين  ذا ايجانب 

 يذي  قاا ايحافظ اي راقي:

َفا - 276 ( بَِمْن َق،ْد ُض،عِّ َّْ )ُمْسِلمب  َواْحَت

 

 كَتَف،،ىَنْح،،َو )ُس،،َوْيَد( إْذ بَِج،،ْرَح َم،،ا ا 
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ا      حدي  ي    ن يي  لن ديبب ضي ف  يم يأخذ بت  يف م ن ض ف ديويد؛ ألني  تبيي   ؒ ل  اإلمام مس م 

 عد  إال ما قد رواه قبل ذي . وقبوي  ايت قينع فهو يم يرو   ب د عماهع

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 ُقْلُت: َوَق،ْد َق،اَل )أُب،و الَمَع،الْي( - 277

 

 الَغَ ال،،،،،،،،يْ واْخَت،،،،،،،،اَرُه تِْلِمْي،،،،،،،،ُذُه  

و )اْب،،،،ُن الَخ ِْي،،،،ِب( اْلَح،،،، ُّ أْن  - 278 

 ُيْحَكْم بَِما

 أْطَلَق،،،،،،،،،ُه الَع،،،،،،،،،الِْم بِأْس،،،،،،،،،َبابِِهَما 

يف ق ية ايجرج ايمبهم لعاد إييهيا ميرة لخيرىع فهيو يقيوا إن لبيا ايم ياييع إميام ايحيرمين ايجيويديع  

ايي بايتشديد  ع ال ت ريب يف ذي .وت ميذه اينزاييع ويقاا اينزايي بايتيفيفع واينز 

ياع  .«ايمحصوا»وابن اييليب ايفير ايراز  صاحب كتاب  قايوا: ايصيحي  لني  ي قبيل ايجيرح مبهم 

ا بأدباب ايت ديل وايتجري ع و يذا تقيدم لن ايجيرح ي   إال إذا كيان  ع   ب ي  تيد  إذا كان صاحب  ذا ايقوا عارف 

ا. ا ي ت ديل فاألصل لن  ال ي قبل إال مبهم   م ارض 

بيايجرح مين اي ياي م بأديباب ايجيرحع ي تيد   تيد    يل ايذ  ذكره  ؤالء األئمة صحي ع و و لن  ي  فايت 

 بايجرح ايمبهم من اي اي م بأدباب ع  ذا  و ايت  يل.

ا بأدباب  في تد بقوي ع يكن  ذا إذا يم ي ار  ت ديالع فإذا عار  ت يديال فإني   ايت  يل لن  يكون  عايم 

 يقدم ايت ديل.

ثين ايمتأخرين كايحافظ ايذ بيع وايحافظ بن حجير و داك نا ا ايمحدِّ -حية لخرى و ي لن خصوص 

ا مييا  إذا وجييودا يف ايييراو  توثيييق وت يي يفع و ييذا ايت يي يف مييبهمع ميياذا يصييد ون؟ -رحمهييم اهلل ك ييير 

ون او  مين ايدرجية اي  ييا إييب درجية دوهنياع فيدزيوني  عين كييتودلونع يقب ون ايت ديلع يكن ي دزيون اير  

ا إيب لن ي   حدي     د اع فإذا قيل يف ايراو  ثقةع وقيل في  ض يفع ضي يف  يذا جيرح س  صب  حدي   ح  صحيح 

 يذا اييراو  صيدوقع فيال يأخيذون  :يقوييون بين حجير؟امبهمع فماذا يف يل ايحيافظ اييذ بيع وايحيافظ 

و يذا ايت ي يف بمل ق ايتوثيق يوجود شيء من ايتجري ع وال يأخذون بمل ق ايت  يف يوجود توثييقع 

يا ميذ ب   ماذا ب ؟ يح   مبهمع و ذا ايت  يف فيتودلون ويحكمون بأن  ذا ايراو  صدوقع و ذا لي   ن س 

ن تتبا لقواا ايحافظ ايذ بي ع دجيِّ  ن تتبيا  :ق داع  ايميزانع ويف ايكاشف ولقواا ايحافظيف م ال   ؒ م  م 

شيفع ويف ايمييزانع لو يف ايسييرع بين حجير اييذ بي يف ايكااع وكالم ايحافظ ؒ كالم ايحافظ ايذ بي 

ا. ا م مود   وايحافظ بن حجر يف ايتقريرع نجد  ذا واق  
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 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ُموا الَجْرَح، َوِقْيَل: إْن َظَه،رْ  - 279  َوَقدَّ

 

َل األْكَث،،،،َر َفْه،،،،َو الُمْعَتَب،،،،رْ   ،،،،دَّ َْ  َم،،،،ْن 

ا من لك ر من إميامع وديبق ب  يها يف  ذه مسأية مهمة و ي مسأية ت ار  ايجرح وايت ديل إذا صدر 

 ايمسائل ايماضيةع يكن  دا نو ع يها فقاا:

ُموا الَجْرَح، َوِقْيَل: إْن َظَه،رْ  - 279  َوَقدَّ

 

َل األْكَث،،،،َر َفْه،،،،َو الُمْعَتَب،،،،رْ   ،،،،دَّ َْ  َم،،،،ْن 

اظ قدموا ايجرح ع ب ايت ديلع كان يقوا يف ايمسأية لقواا فذكر مدها ثالثة    لقواا:ل  يقوا إن ايحف 

ا. ر  فس   تقديم ايجرح إذا كان ايجرح م 

ا لك ر. ن عد   تقديم ايت ديل إذا كان م 

 ذكر ثالثة لقواا: او .: لهنما يت ارضان في توقف يف حاا  ذا اير  القول الثال 

اع ويدا ع ب ذي  ت  ييل ع : تقديم ايجرحالقول األول و ذا ايقوا البد من تقييده بكون ايجرح مفسر 

ايجرحع فإهنم قايوا ي قبل  ذا ايجرح؛ ألن ما ايجارح زيادة ع مع وزيادة اي  يم  يذه ال تتبيين إال  قبوا  ذا

ا.  إذا كان ايجرح مفسر 

 ذا ض يف يسوء حفظ ع لو يقوا  ذا دييء ايحفيظع فهيو عديده ع يم جدييدع فم ي   :كأن يقوا م ال   

ا؛ ألن ايم دا ايذ  يق ي ع ب ايم دِّ ف    خ 
وا إن  ثقة يقوا إني  يحفيظع م ديب ذيي  لني  زيادة ع م بأمر خفي

 يم يتبين ي  لن  ييلئ.

ح يقوا  و ديء ايحفظ بداء    ح زييادة  ع ب لن  تبين ي  لن  ي   بيدما ايمجرِّ ا ما  ذا ايمجرِّ ع يم؛  يلئ فإذ 

 ف ذي  يؤخذ بقوي : يما م   من زيادة اي  م بيفي حاا ايراو .

 تيرةع كييف يجتميا فإني  يؤخيذ بقيويهم؛ ألن ايك يرة م   عيون لك ير: لن  يدظر إذا كان ايم دِّ القول الثاين

 عدد من األئمة ع ب توثيق ايراو  إال وحاي  كذي .

يين تقو  حايهمع وتوجب اي ميل بيير مع   يقوا ايحافظ اي راقي يف شرح : وذي  ألن ك رة ايم دِّ

 وق ة ايجارحين ت  ِّف خر م.

يون ييرون بيرع وايجارحون ي   يين تقو  خر مع وق ية عيدد ايم دِّ يرون بيرع فك رة عدد ايم دِّ

حين ماذا؟ ا. ايمجرِّ  ت  ف خر م؛ ف ذي  يؤخذ بقوا ايم دِّ
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: لهنميا يت ارضيان فيتسياقلان كميا يف ايقاعيدة ايفقهيية ايم روفية يف ايت يار ع ت ارضيا القول الثال 

 فتساقلا.

رع لو اعت بار ايجرحع واعتبار ايجيرح يف اييدقو مين مرتبية وايصحي  ما تقدم من تقديم ايجرح ايمفس 

ر  او ع كما اير    عن ايحافظين ايذ بي وابن حجر رحمهم اهلل.م 

 داك مسأية يم يذكر ا  هديا ايحيافظ اي راقييع وال لدر   يل ديتأيت لم الع و يي وقيوع ايت يار  يف 

 ايجرح وايت ديل من إمام واحد.

ا  و نفس  مرة يقوا ا واحد  إن  ذا ايراو  ثقةع ومرة يقوا إن  ذا ايراو  ضي يفع  يذه  ل  نجد إمام 

 ذكر ا يف  ذا ايموضا. ؒ ايمسأية يم يظهر يي لن ايحافظ اي راقي 

: إذا ت ار  ايجرح وايت ديل و ميا صيادران مين إميام واحيد فأنيت بيين هذه المسأل  قال أهل العلم

 حايتين:

لقوا بكيذا وظهير ييي  ن يوجد نو عد  لن  يقوا: كدتن تنير اجتهاد اإلمامع كأ: لن يتبي  الحال  األولى

 بأن  كذاع ل  كدت لظن لن  ثقةع وتبين يي لن  ض يف.

إذا  -إن شياء اهلل-لن  تراجيا عدي ع و يذا لمير واضي  ولن توثيق  مرجوحع  فهذه ايحاية ال إشكاا فيها

كير بأني  تراجيا عين قويي  ألمير   ي تبين تنير اجتهاد اإلمام بأن ذ  ايصيورة األمير واضي  فيؤخيذ  اع ففيي  يذهم 

 األخيرع وي رتك ايقوا ايذ  تراجا عد .بايقوا 

ع إنميا توجيد لقيواا عدي ع ميرة داجتهاد ايداقي :  ي ايتي فيها ايتفصيلع و ي لال يتبين تنير الحال  الثاني

 بايتوثيقع ومرة بايتجري ع فهدا لحواا مرتبة.

 : لن  ي ل ب ايجما بين ايقويين.الحال  األولى

نسيبي اع ضيربوا ييذي       من لداييب ايجما بين ايقويين لن ي حميل ايتجيري  لو ايتوثييق ع يب كون يم ال

عن اي الء بين عبيد اييرحمن عين لبيي ع فقياا: ييي  بي  بيأسع  نم اال لن ع مان ايدارمي دأا يحيب بن م ي

  و لحب إيي  لو د يد ايمقر ؟ قاا: د يد لوثق واي الء ض يف. :ق ت

ا  دا قاا ل  إن  ض يفع فهذا ت ار . :لن اي الء يي  ب  بأسع ثم قاا :وال  إذ 
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يحمل حل  ذا ايت ر ع و يو لن نجميا بيين ايقيويينع ولن مقصيوده ب ي يف ل      يكن ايقوا نفس   

ي ا ايمقر  من ايحفاظ اي قا ع وال شي  لن اي   ن ق رن ب ع و و د يد ايمقر ؛ ألن د يد  الء بايدسبة إيب م 

 يكد   و يف نفس  يي  ب  بأس لو ثقة.فهو بايدسبة إيي  ض يفع  عيف ايحفظ ض يف بن عبدايرحمن دون 

ا لوا حاية ا.ال نسبي ا لو ايت  يف ي ل ب ايجما بين ايقويين إن لمكنع كأن يكون ايتوثيق  :فإذ   مل ق 

 : إذا يم يمكن ايجما ط  ب ايرتجي  بايقرائن.الحال  الثاني 

ين  يو لك ير مالزميةع م ال ي روى عن  يذا اإلميام بروايي ا  مت يددة يرويهيا تالميذة مت يددونع ميدهم م 

ن يي  كذي ع فرواية ايراو  األك ر مالزمة تقد إذا يم يمكين ع م ع ب رواية ايراو  ايذ   و دون ومدهم م 

ايجماع ويم ي مكن ايرتجي  ي دظر  ل توجيد قريدية خاصية م يل لن يكيون لحيد ايقيويين لقيرب إييب لقيواا 

ونجيد لن األئمية ع يب توثيقي   .ثقة وميرة ضي يف بن م ين: مرة  ااو  قاا في    ذا اير  نع م ال  األئمة اآلخري

ا  دا نأخذ بقوا ابن م ين ايذ   و توثييق يف  يذا اييراو ؛ ألني  األقيرب إييب لقيواا األئمي اآلخرين. ةع فإذ 

او  ع ويرج  ع ب ت  يف  يهيذا    بيين  يذه األقيواا إذا ييم يتيسير شييء مين ذيي  فيتوقيف يف ايرتجييايير 

 ايمت ارضة.

 ندتقل إيب ايبيت اي اينع ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوُم،،ْبَهُم التَّْع،،ِدْيِل َل،،ْيَس َيْكَتِف،،يْ  - 280

 

،،،ْيَرفِيْ    بِ،،،ِه )الَخ ِْي،،،ُب( والَفِقْي،،،ُه الصَّ

 َوِقْي،،،َل: َيْكِف،،،ي، َنْح،،،ُو أْن ُيق،،،اَل - 281 

 

َثنِي الثَِّق،،،،،ُ ، َب،،،،،ْل َل،،،،،ْو َق،،،،،اَلَ    :َح،،،،،دَّ

 َجِمْي،،ُع أْش،،َياِخي ثَِق،،اتب َل،،ْو َل،،مْ  - 282 

 

، َلَ ُيْقَب،،،،ُل َم،،،،ْن َق،،،،ْد َأْبَه،،،،مْ    ُأَس،،،،مِّ

ا م   : ذه مسأية من مسائل ايجرح وايت ديلع و ي  ثدي اي قيةع إذا وث ق ايراو  توثيق  اع كأن قاا: حيد  بهم 

ن  ذا اي قيةع فهيل نأخيذ هبيذا ايقيواع ونحكيم بيأن اإلديداد ايي ايقيوا صيحي  إذا  ذ  فيي   يذاويم يسم  م 

فيقوا ايحافظ اي راقي: إن ايفقي  ايصييريف واييلييب ايبنيداد  ال  توافر  في  بقية شرو  ايصحة لم ال؟

ين ال بهمع قاال ب دم قبوا ايت ديل ايم  يقبالن ايت ديل ايم   ثدي م  ثدي اي قيةع وحيد  بهمع م ل قيوا ايقائيل: حيد 

ن لن  ض يف عدد ريرهع ال ي قبل ايت ديل ايمبهم؛ ألن  ربميا ييو ما يو دماه تبي  ب  ألن  ر   لهتمع يماذا ال يقبالن ؟

اه يتبين لن  ض يف عدد ريرهع  ذا لمر.  دم 
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اهع أمر ثانَ  ا ترك تسيميت  لورث  م  ف: قايوا إن عدم تسميت  ي  يورث ريبةع يو كان ثقة ع ب ايراج  يسم 

 ذين ايسببين يمتدا قبوا ايتوثيق ايمبهم.ف هع يم يسم  ايذ  يف  ذا ايراو   ذي  ريبة  

ين روييت بايتوثيق ايمبهم يف عدم ايقبوا مي تحق  :قايوا ن لرو  عد  ثقيةع كيل م  ا يو قاا اإلمام: كل م 

يكين ال ع (َجِمْيُع أْش،َياِخي ثَِق،اتب  َبْل َلْو َقاَلَ:: )قاا ايحافظ اي راقي لن  ي  حق ب  عد  ثقةع فهل  ذا ي تد ب ؟

 ف من ايقوا األوا بايدسبة ي صيريفع و ذا ايصيريف لحد فقهاء ايشاف يةع تيويف ديدة ثالثمائية ش  لن  لض

َساَل »وثالثين ي  شرح ع ب كتاب   ع من ايمستحسن لن ن  رِّ  بب ض رير ايمشهورين من اي  ماء.«الرِّ

ثدي ذكر ايحافظ اي راقي يف ايشرح فائدة تت  يق بيايتوثيق ايميبهمع و يي إذا قياا اإلميام ا يشياف ي حيد 

ن يريد؟ ن يريد؟ اي قةع م  ثدي اي قةع م   و كذا...  وإذا قاا اإلمام ماي  حد 

إذا وجيدنا  ي ديي« كيرع فاي قة ميرمة بن ب  اهلل حيت قاا ماي  عن اي قة عدده عن ب كير بن عبدف» فقاا:

ن  و  ذا اي قة؟  هو ميرمة بن ب كير.عن اي قة عدده عن ب كيرع ف إدداد في  ماي  عن اي قة عددهع م 

 اي قة عبداهلل بن و بع وقيل ايز ر . :وحيت قاا عن اي قة عن عمرو بن ش يبع فقيل

هيو محميد بين إديماعيل بين لبيي ف لما اإلمام ايشاف ي فإذا قاا يف كتب : لخرنا اي قة عن ابن لبي ذئيب

 فدي .

 لخرنا اي قة عن اي يت بن د دع فهو يحيب بن حسان. :وإذا قاا

 و و لشهر ا يحيب بن حسان. ن ايوييد بن ك يرع فهو لبو لدامةلخرنا اي قة ع :قااوإذا 

ن ال لهتم عن صاي  مويب ايتولمةع فهيو إبيرا يم بين لبيي يحييب وإبيرا يم بين لبيي  :وإذا قاا لخرين م 

تك  م في  ب  ف شديدع يكن  ذا اي    ؛ ؒ  ف ايشديد خفي حايي  ع يب اإلميام ايشياف ي يحيب  ذا م 

ن ال لهتمع من يم يكن قد خر حاي .ف   ذي  قاا م 

ي   ب يدة  يكن اي  ماء اآلخرين بيدوا حاي ع ولن ض ف  شديدع ولني  ت يب   فع    لديباب مين لديباب اي  

 مدها دوء ايحفظ.

 ومدها ايبدعة.

 ومدها لمور لخرى.

 ثم قاا:

هُ  - 283 ،،،َ  َل،،،ْم َي،،،ُردَّ  َوَبْع،،،ُض َم،،،ْن َحقَّ

 

،،،،،الَِم يف َح،،،،، ِّ   َْ ،،،،،َدهُ ِم،،،،،ْن   َم،،،،،ْن َقلَّ
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ي بهم اديت دب ل  لن ب ض ايمحققين من ل ل اي  م ادت دب يف  ذه ايق يةع و ي ق ية رد ايت يديل ايم 

يا  يو يا مبهم  ين يق ِّيده مين اي  مياء مدها حايةع و ي إذا كان  ذا ايذ  وث ق توثيق  كاإلميام مايي ع ع إميام يي  م 

ين ي  كاإلمام ايشاف يع كاإلمام لحمدع كاإلمام ابي حديفة ق يدوهنم مين ع فهؤالء األئمة يوجيد مين اي  مياء م 

  تييدون بتوثيييق  ييذا اإلمييام و ييذا م دييب قوييي :ايحدفيية ميين ايمايكييية وميين ايشيياف ية ميين ايحدب يييةع فيإهنم ي  

(  َ ،َدهُ  ع )ل  ب ض ل ل ايتحقيقع (َوَبْعُض َمْن َحقَّ ،الَِم يف َح، ِّ َم،ْن َقلَّ َْ ُه ... ِم،ْن  ط يق  يذا ل  إذا لع (َلْم َيُردَّ

ي  لتباع يق دون  يف مذ ب ع فإهنم يهم لن يأخذوا بقوي ؛ ألهنيم إذا كيانوا يأخيذون بقويي  يف مسيائل  يي  إمام

 لعظم من  ذاع فهذه ايمسأية من باب لويب.

 .-إن شاء اهلل-ثم يقوا ايحافظ اي راقيع نحاوا لن نقف قبل ايمجهوا 

 يقوا:

مَ  - 284 َْ  َل،،،،،هُ َوَل،،،،،ْم َي،،،،،َرْوا ُفْتَي،،،،،اُه أْو 

 

َل،،ى ِوَف،،اِث الَم،،ْتِن    َتْص،،ِحْيَحم َل،،هُ  -َْ

ألن ايحديت ربما وإن  ل ل اي  م ال يرون لن عمل اي ايم بحديت يدا ع ب تصحيح ع يماذا؟ ل  لن 

جد يف ايباب ما يشهد ي ع لو لن  ذا اي ايم يرى لن اي ميل بايحيديت اي ي يف يف  يذا ايبياب  ا و  كان ض يف 

  ذا من باب ايتصحي ع وإن عمل بايحديت.  د  دائ ؛ ف ذي  ال ي  

فق حديت  يقوا ايحافظ اي راقي: ويم يروا ف   فق»ع ك مة تيا اي ايم ع ب و  فاقو»ع «و  م دا ما واحيد  «و 

فق  فاق  -بفت  ايواو-وضبلهما ميت ف بايدسبة ي واوع و  يا  -بكسر ا–وو  يكن  ذا ع ب ليسدة اي امة دائم 

فا فقع ويأخذون كسرة و  فق.يقويون و   قع ويج  وهنا يو 

فقع ما يميز بيدهما.ع (ِوفاث)فهدا يقوا ايحافظ اي راقي يف ايدظم:   ويف ايشرح و 

يا مدي  بصيحة ذيي  ايحيديت إلمكيان لن يكيون ح   فق حديتتيا اي ايم ع ب و  يقوا: ل  ويم يروا ف   كم 

 ذي  مد  احتياط ا.

 عيدم تجيويز لميرع فإني  حيديت فيي  مي ال  احتماا لن يكون قاا ب  ع ب دبيل االحتيا ع ل  إذا كيان اي 

ا ع ب دبيل االحتيا .  يقوا ب دم ايجوازع وإن كان ايحديت ض يف 

م دياه يف بآخر وافق ذي  اييرع  ذا كما ذكر  قبل ق يل لن  ي  ما ي  ده مين حيديت آخير  لو يدييل  

ميا  يو ب  ألن ايحيديت ر   عي تروهنيا ايباب لو من قياس لو إجمياع؛ ألن  يذه اي واضيد عديد ايفقهياء م تيرة
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ة ال مين ايداحيية االصيلالحيةع ةع ايقيو  يف نفس ع يكد  إذا كان ما ريره من األدية وجد شيئ ا من ايقو   ض يف  

 وإنما من ايداحية ايفقهية ومن ناحية االدتدالا.

ا.  فايحديت اي  يف ما وجود اإلجماعع لو وجود قياس ي  ده  ذا يج ل ذكره واي مل ب  دائن 

 :-إن شاء اهلل-ايمسأية األخيرة م دا يف  ذا ايدرس  وايق

،،ِحْيِل  - 285 َل،،ى الصَّ َْ  َوَل،،ْيَس َتْع،،ِديَلً 

 

َل،،،،،ى التَّْص،،،،،رِْيِل   َْ  ِرَواَي،،،،،ُ  الَع،،،،،ْدِل 

دا؟  ذه  ي ايمسأيةع ففيهيا ؟ يم يرو عد  إال يكون  عت ديال    د  إمام من األئمة عن راو  ما ت    ل رواية 

 :ؒ اي راقي  لقواا ذكر ا ايحافظ

األئمية ع ير اي يداع و يذا قيوا لك ير اي  مياءرعن يجوز لن يرو    ألن ع: لن  يي  بت ديلالقول األول

ييم يقتصيروا يف ايروايية ع يب اي قيا  فقيطع بيل ييروون عين اي قيا  وييروون عين اي ي فاء فيال ي يزم مين 

  .روايتهم عن راو  لن يكون ثقة؛ ألهنم يم يقتصروا يف ايرواية ع ب اي قا

ا يذكرهع ل  لن روايت  عن اير  القول الثاين يا يف : لن  ت ديل إذ يو ع م في  جرح  او  ثم ال نجيد فيي  كالم 

 لن  مجروح يذكره. م     ؛ ألن  يو ع      ذا ايراو  يدا ع ب ت دي   

: ايتفصيلع فإذا كان  ذا اإلمام ال يرو  عن ثقةع عيدا فيؤخيذ بروايتي ع وي تيد هبيا ع يب القول الثال 

 لهنا توثيق وإال فال.

 وايصحي  ايقوا األوا.

فإن  يستفاد مد  عدد ايحاجة إيب ايقرائنع تكون قريدة تقو  جانب ايتوثييقع يكدهيا  :وأما القول الثال 

جة يف نفسهاع ل  رواية اإلميام عين راو  ال تيدا ع يب ايتوثييقع يكين يسيتفاد مدهيا لهنيا قريدية ع يب ح   ييست  

 موض ها. ايتوثيق ي حتاج إييها يف

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  : قوي  يف األبيا ؛ قوا ايحافظ اي راقي: :السُّ

ْيَرفِيْ  َوُمْبَهُم التَّْعِدْيِل َلْيَس َيْكَتِفْي ... بِِه الَخ ِْيُب )  والَفِقْيُه الصَّ

 (َوِقْيَل: َيْكِفي

ل  وقيل إن مجرد ايتوثيق ايميبهم يكفيي يف إثبيا  لن  يذا اييراو  ثقيةع ل  إذا قياا اإلميام : الجواب

ثدي اي قةع فهذا يكفي يف لن ا ن د  ذا ايراو  ثقة. :ايشاف ي  حد 

َؤال رع وعرض  آخر بت ديل ع :السُّ ح عايم بجرح مفس  م؟إذا جر   امع فما ايمقد 

رع يكن  ذا اإلطالق يا إخوان ي  قيودع ديأيت ب  ها : الجواب م  و ايجرح ايمفس  تقدم م دا لن ايمقد 

 .-إن شاء اهلل-

 مسأية ت ار  ايجرح وايت ديل يها ضوابط اعتدب اي  ماء هبا.

رين بورقة م ي يفهرس ضوابط ايجرح وايت ديل عدد ايت ار ع  داك ضيوابط ك ييرة يف  لخونا  ذا ذك 

 ق ية ضوابط ايجرح وايت ديلع لدرد ب  ها ع ب عجل:

اعتبار مدا   األئمةع لن األئمة ييسوا يف مدا جهم يف ايجرح وايت ديل ع ب ميده  واحيدع ميدهم  :منها

 .-إن شاء اهلل-متشددع مدهم متودطع مدهم متسا لع و ذه دتأتيدا 

ا مدها م ال   ش  ف يف قبوا ايجرح إذ يتوق  لي   ي لن يكيون باع ي  االخيتال  يف االعتقيادع لو ايمدافسية ا خ 

  ال عرة بجرح وال بت ديل إذا يم يص  إدداده إيب صاحب ايقوا.بين األقرانع و ذا ديأيتع م ال  

ع م   ف إذا وث قي  لئمية آخيرون د: ال ي  تفت إيب ايجرح ايصادر من إمام م   فع لو من ناقمثَل منها

ا آخرين و ل  ب ض ايدقاد  يرع فإني  ييرد قويي  يف نفس  ض يفع فإذا خايف نقاد  ال ي  تفيت ع ويو بجرح مفس 

 إيب جرح ين ب ع ب ايظن لن مصدره ض يف.

ل  إذا ورد جرح عن إمام فين ب لن ايوادط يف نقيل  يذا ايجيرح راو  ضي يفع فإني  ال ي تيد بي ع م يل 

هبيا توثييق لئمية آخيرينع فيحتميل لن يكيون قيد  ار  ب ض ايجروح ايتي يدق ها ابن د د يف ايلبقا ع وي  

 لخذه عن شيي  ايواقد ع فال ي تد بقوي ؛ ي  ف ايواقد .

 تقدمينع  ذه مسأية مهمة.ي تأنب يف األخذ بجرح اإلمام ايمتأخر إذا عار  توثيق األئمة ايم   م ال  
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يا اييذ  يحكيم ع يب ا :فالهاهد ييرواةع ودييأتيدا لن  ذه ايق اياع و يذه اي يوابط يحتياج إييهيا جمي  

 ؛ ف ذي  ال نست جل.-إن شاء اهلل-ب  ها يف ايدروس ايقادمة 

َؤال بين ايجهاية ايتي تحصل ي راو  ايميت يف فيي ع وييم ييرتج  لحيد األقيوااع   ل  داك فرق   :السُّ

  من جهة قوة االعتبار وعدم ؟او  ايذ  يم ي  ر  لصال  بين اير  و

رع فهيذا ايتجيري  في  جرح وال ت ديل إال ايتجري  رير ايم   او  ايذ  يي ال ش  لن اير  : الجواب فس 

 م من لن إعماا ايجرح في  لويب من إ ماي .نحتاج إيي  من ناحية لو من جهة لوكد؛ يما تقد  

 .-إن شاء اهلل-لما ما يت  ق بايمسائل األخرى ايتي يها ص ة بايجهاية فسدأيت إييها يف ايدرس ايقادم 

َؤال  اإلمام ماي : ب ندي من قبيل ايمبهم؟  ل قوا :السُّ

ن  و: الجواب  وكيف ي  ر  ايميبهم؟؟مبهم ن م  و من قبيل ايمبهم؛ ألن  لشار إيب مب ِّ   يم يذكره م 

 ي  ر  ايمبهم بايتصري  ب  من طريق آخر.ع مبهم بدو األئمةي  ر  اي

َؤال  ؟بن حجر يف راو  إن  مقبواالحيان ا يقوا ايحافظ  :السُّ

 ذا ايسؤاا لحسن يؤجل يما نأيت إيب ليفاظ ايجرح وايت يديلع دييأيت بياب خياص بأيفياظ : الجواب

 .-إن شاء اهلل-ايجرح وايت ديلع نتك م ع ب  ذا ايسؤاا  داك 

َؤال  ما  و ايفرق بين ايمبهم وايمهمل؟ :السُّ

 يذا ايمب ِّي ع ايمبهم  و ايذ  يم يسم  عن رجلع لو م ل قوا اإلميام مايي  ب ندييع ميا ذكير : الجواب

  ذا يسمب ايمبهم.

همل فيسمب يكن بادم يشرتك في  ما ريرهع لو بادم  األوا فقطع م ال يقوا اإلمام ايبييار : لما ايم  

ن محمد  ذاع  ل  و محمد بن دالم ايبيكدد  ثدي محمدع م   ل  و محمد بن رافا ايديسيابور ع يي   عحد 

 عدة شيوخ ك ر يسمون بمحمد.

ا مين اديم ع ه  او  بما يتميز ب  عن رير  همل تسمية اير  ع ل  لن ي  ب إ ماال  فهذا ايصديا يسم  ع يذكر جزء 

 يكن ال يذكر بقية نسب  ايذ  يتميز ب  عن ريره.

َؤال د ع ي  بأن  يذا ايحيديت ضي يف ألني  «يحمل  ذا اي  م»: اير بحديت ادتدالا ابن عبد :السُّ ع ر 

ميرع وييي  ايييرع ميا  يو األمير؟ ألن ايحيديت يحميلع و يو لن ايحديت ايمقصود بي  األ :مردلع اي اين

راد بي  األميرع ومسي  م لني  يكين ي ي -وإن جياء بصيينة اييير-إني   :ن يم لحسيدتع قيايوا م ارع ويي  لمر.
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ي« يحمل  ذا اي  م من كل خ ف عدوي  »بصينة اييرع  اييدييل ايصيار   راد بي  األميرع مياع يكن م دياه ايم 

ليحمل هذا العلم م،ن ك،ل خل،َ  » :يل لن  جاء يف ب ض ايروايا  ييحمل بالم األمرايدي إيب  ذا ايتأويل؟

 .«ْدول

َؤال  يقوا: متب يدتهي عصر ايرواية؟ :السُّ

عصر ايرواية ايم تر تقريب ا انتهب من ايقرن ايسادسع تدوين ايكتب ايحيديت هنايتي  تقريب يا : الجواب

 ايقرن ايسادس.

يين يييرو  األحاديييت باألدييانيدييية يييم تدتيي   إيييب اآلن ياييييام ع يكيين مل ييق ايروا :وقيييل   عوجييد م 

وبإمكييانكم لن تحصيي وا ع يهييا ميين ايمشييايخ ايييذين يييديهم ع ييوم يف اإلدييدادع يكيين روايتييي لو روايتيي  

ي حديت يي  يها لثر يف ت  يف ايحديت لو ثبوت ؛ ألن  ذه ايكتب ايتي نرويها اآلن  ي قيد تيواتر  مين 

 إيب لدانيدنا. قبل وثبتتع وييست بحاجة

َؤال ا؟ :السُّ   ل من شر  ايت ديل لو ايتجري  لن يكون م اصر 

ا؟ :ل  كأن  يقوا: الجواب ح لن يكون م اصر  ا لو ايمجرِّ   ل من شر  ايم دِّ

روايات  برواييا   ايصحي  يي  بشر  ألن  تقدم م دا لن  يمكن م رفة ضبط ايراو  من خالا مقارنة

دياء ع يب ا يستليا لن يف    اإلمام ايذ  يي  بم اصر ع ب تاب ي وي  ف  بو ذا ايصدي عاي قا  اآلخرين

ا ي .تتبا مرويات ع وإن يم يك    ن م اصر 

َؤال قياا ب يض ل يل اي  يم: إن ايحيافظ اييذ بيع وايحيافظ ابين حجير مجتهيدان يف لقيواا لئمية  :السُّ

 ايجرح وايت ديلع ال يف حاا ايراو  نفس ع  ل  ذا صحي ؟

لن ايناييب لهنميا يجتهيدان يف توضيي  ميراد األئمية بيأقوايهم يف ايجيرح وايت يديل  ال شي ايجواب: 

 بأقوايهمع  ذا ال إشكاا في .

ا-يكن ب ض ايرواة  بن حجر اجتهياد اربما كان ي حافظ ايذ بي اجتهاد لو ي حافظ  -و م ق ي ون جد 

 خاص يف لويئ  ايرواةع وايدادر ال حكم يهم.

بيان كالم األئميةع وبييان ايميراد بي ع يميا ديبق لن لشيار إييي  ايسيائل يف  يكن األصل لهنما يجتهدان يف

 ق ية عدم ايم اصرةع ولهنما متأخرانع ويي  ع ب ايمدزية ايتي كان ع يها األئمة ايمتقدمون.
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َؤال   ل ايتصحي  من ايتوثيق؟ :السُّ

 .-إن شاء اهلل- ذا يحتاج إيب تفصيلع يف ايدرس ايقادم ايجواب: 

َؤال اع لم لن  يحتاج إيب ايت بت يف صحة ايتفسير؟ :السُّ   ل ايجرح ايمفسر مقبوا مل ق 

جد مانا فيدظر في .: الجواب  إذا يم يوجد مانا فإن  مقبواع لما إذا و 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

502 

 :ؒ هظم ع نََّقهل 

َل،،،،،ى َثَلََث،،،،، َ -َوْه،،،،،َو   َواْخَتَلُفوا: َهْل ُيْقَبُل الَمْجُهْوُل  - 286  َمْجُع،،،،،ْوُل  -َْ

،ْيَن: َم،ْن َل،ُه َراَو َفَق،طْ  - 287  َْ  َمْجُهْوُل 

 

ُه اَلْكَث،،،،،ُر، َوالِقْس،،،،،ُم الَوَس،،،،،طْ    َوَردَّ

 َمْجُه،،،ْوُل َح،،،اَل َب،،،اطَِن َوَظ،،،اِهرِ  - 288 

 

دُّ    َل،،،،َدى الَجَم،،،،اِهرِ  َوُحْكُم،،،،ُه: ال،،،،رَّ

 َوالثَّالِ،،،ُ : الَمْجُه،،،وُل لِلَعداَل،،،هْ  - 289 

 

 يف َب،،،،،اطَِن َفَق،،،،،ْط. َفَق،،،،،ْد َرَأى َل،،،،،هْ  

يَّ،،ً   - 290  َبْع،،ُض َم،،ْن  يف الُحْك،،مِ -ُحجِّ

 َمنَعْ 

( َفَقَ ،،،،عْ    َم،،،،ا َقْبَل،،،،ُه، ِم،،،،نُْهْم )ُس،،،،َلْيمب

،،،ْيُ : إنَّ الَعَم،،،َل - 291   بِ،،،ِه، َوَق،،،اَل الهَّ

 

َل،،،،،،،ى َذا ُجِع،،،،،،،َل ُيْه،،،،،،،بِهُ   َْ ،،،،،،،ُه   أنَّ

 يف ُكُتَب مَن الَح،ِدْيِ  اْش،َتَهَرْت  - 292 

 

َرْت    ِخْب،،،،َرُا َبْع،،،،ِض َم،،،،ْن بَِه،،،،ا َتَع،،،،ذَّ

 يف َب،،اطِِن األْم،،رِ، وَبْع،،ضب ُيْه،،ِهرُ  - 293 

 

 َذا الِقْس،،،،،َم َمْس،،،،،ُتْوَرًا، َوفِْي،،،،،ِه َنَظ،،،،،رُ  

ُ مذذذذذذذذذَ   - 294  تَذذذذذذذذذ م   َمذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذذ     م دذْ  َ  خلَ 

 

  ذ ذذذذذذذذذذذذذذَ    م  َََ ذذذذذذذذذذذذذذ   َ  ْ ذذذذذذذذذذذذذذتذ ْ امَ   مَْذذذذذذذذذذذذذذَ ْ  

ِمابَ  - 295   َ ْ َمذذذذذَ ْ وَذذذذذْ  إ    ْ ذذذذذَتَ      َاذذذذذ
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذَد   َ ب   َذذذذذذذذذذذذذذذذه ر َ ن  م ِْ  ن ْيذذذذذذذذذذذذذذذذَ َ  َمذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ْ ِّ ْذدَذذذذذذذ    - 296   ِ َم  ذذذذذذذ فمو  م  ر إْ   َذ  ذذذذذذذْول 

 
َ ذذذذذذذذذذذذذْو   ذذذذذذذذذذذذذْ  َْذذذذذذذذذذذذذْ م َخ   ومَ ذذذذذذذذذذذذذ   َمذذذذذذذذذذذذذ  نَذَ   مم

ََ  -َ  تْ َِذذذذذذذذذذذذذذ  ْ َ   - 297   َ  َآ    تْْسذذذذذذذذذذذذذذَ 
 

   َ     َْسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ تَذه ْ  فَذَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ ر َ نَذَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا َ  
د ذذذذذ َ    ت مَُ  َذذذذذ  ر َ َ َ ْ   - 298   فمَذذذذذهم ِ وْذذذذذ    م

 
ِم َمذذذذ  َ َْسذذذذْو   َْ  َْسذذذذْ  ِّْ ذذذذ م ومذذذذ ْ       ي ذذذذ م

 َ  ِ َم  َ َْذذذذذذ مْ   َ   َمذذذذذذ  م ِِّْ َذذذذذذَ   - 299 
  

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ِم   تَذَو    أب   َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ   مَاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ر ََلْ نَذو ذذذذذذذ ْ  - 300  َ ذذذذذذذه ِّْ   م   َذذذذذذذ مْ  م  نَذْ دَذ

  ُ 
َ ذذذذذذذذذذذذذذذه    ِْذ َ  م م  مم  َ إْ   َذت ذذذذذذذذذذذذذذذْبر َ  ِ  ي ذذذذذذذذذذذذذذذَذْ

َ ر َ ةَ َ ْ ِّ   َمذذذذذذ ْ  - 301  ِْ َذذذذذذَ    امذذذذذذ َُْ ِّ َ 
 

 ض ذذذذذذذذذذذذذذو مَ  نَذْ ذذذذذذذذذذذذذذا  ََلْ  ذ َ ذذذذذذذذذذذذذذو  وَذْوذذذذذذذذذذذذذذَ  ِّ ْ  
     ذذذذذذذذذْ َو  م َ  َذذذذذذذذذََْ  َ     ذذذذذذذذذ  م مر  َ  - 302 

 
ذذذذذذذذذذذذذذذ م   َذذذذذذذذذذذذذذذذَ َ  م   َذذذذذذذذذذذذذذذ  م    ُ  ِّو ذذذذذذذذذذذذذذو    َظ

ِم    م َخذذذذذذذذذ - 303  َِ َمذذذذذذذذذ ومَاذذذذذذذذذ  ََب  إْ ذذذذذذذذذَ  
 

ذذذذذذذذذذذذذَ    َذذذذذذذذذذذذذ مْ  م  َذذذذذذذذذذذذذْ  تَ ذذذذذذذذذذذذذ  َم     َذذذذذذذذذذذذذه  مم
 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

يف  ييذه األبيييا  ذكيير ايحييافظ اي راقييي عييدة لنييواع ميين ايييرواة ايمييتك م فيييهمع فييذكر حكييم رواييية 

ن ن سب إيب كذب إذا تاب من كذب . عع وحكم رواية م 
 ايمجهواع وحكم رواية ايمبتد 

 و ي رواية ايمجهواع فقاا: فأما ايق ية األويب

َل،،،،،ى َثَلََث،،،،، َ -َوْه،،،،،َو   َواْخَتَلُفوا: َهْل ُيْقَبُل الَمْجُهْوُل  - 286  َمْجُع،،،،،ْوُل  -َْ
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،ْيَن: َم،ْن َل،ُه َراَو َفَق،طْ  - 287 َْ  َمْجُهْوُل 

 

ُه اَلْكَث،،،،،ُر، َوالِقْس،،،،،ُم الَوَس،،،،،طْ    َوَردَّ

ا ايمجهوا يدقسم كما بيي ن ايحيافظ بين ايصيالح   وتب ي  ايحيافظ اي راقيي  هديا إييب ثالثية ع ؒ إذ 

 لنواع:

 : مجهوا اي ين.النو  األول

 : مجهوا ايحاا.والنو  الثاين

 ومجهوا ايحاا ي  قسمان:

ا. -1  مجهوا ايحاا باطد ا وظا ر 

 ومجهوا ايحاا باطد ا. -2

 فبهذا لصب  ايمجا يل ثالثة.

ن يم يرو عدي  إ  فقطع م 
ن ي  راو  ال واحيدع وييم ي يذكر فيي  ت يديل وال تجيري  لما مجهوا اي ينع فهو م 

يا مين م  من م ترع فإذا وجدنا لحد ايرواة يم يرو عد  إال راو  واحدع ويم نجيد فيي  ت يديال    تيرع  وال تجريح 

 ل ق ع ي  لن  مجهوا اي ين.فإن  يف االصلالح ي  

 توثيق ايمجا يل. تر إشارة إيب لن  قد يوجد توثيق من رير م تر بسبب شهرت  بمن م   :وقويهم

ب ان  
ا مين اييرواة ؒ كما  و ايحاا بايدسبة ي حافظ بن ح  ع فإن  ييذكر يف جم ية كتابي  اي قيا  ك يير 

تجري ع فيذكر م يف ضيمن جم ية اي قيا ع فهيذا  ايمجا يل؛ مجا يل اي ينع ايذ  يم يرد فيهم توثيق وال

كر ال ي د م   ن يم ير ؒ  تر ا ألن ابن حبان ايذِّ د في  جرح فهو ثقة عددهع فييورده يف جم ية يرى لن كل م 

 اي قا .

ا مجهوا اي ين ق   ن يي  ي  إال راو   :دا   إذ   تيرع فيإذا ورد واحدع ويم يرد في  توثيق وال تجيري  مين م   م 

 فإن ايجهاية ترتفا عد ع وإن روى عد  واحد. ع تر لو تجري  من م   توثيق  

 :لما ايدوع اي اين: فقاا في  ايحافظ اي راقي

 َمْجُهْوُل َحاَل َباطَِن َوَظاِهرِ  َوالِقْسُم الَوَسْط:

: مجهيوا ايحيااع وايفيرق بيدي  وبيين مجهيوا اي يينع مجهيوا يقول النو  الثاين من أنوا  المجاهيل

اع ايفرق بيد  وبيد  مجهوا اي ين يف اي دد مجهيوا اي يين ييم ييرو فع يف عدد ايرواة عدي  ايحاا باطد ا وظا ر 

 ولما مجهوا ايحاا فروى عد  اثدان فأك ر إال لن  يم يوجد في  توثيق وال تجري  من م تر. ععد  إال واحد
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ا مجهوا ايحاا ومجهوا اي ين يشرتكان يف لهنما يم يرد فيهما توثيق وال تجري  من م تر.  فإذ 

ن روى عد  واحدع ومجهوا ايحاا باطد يا وظيا  ين وييت فان يف لن مجهوا اي ين  و م  ا  يو م  روى  ر 

 ق ية ايحكم نؤخر ا حتب نتصور  ذه األنواع.ع عد  اثدان فأك ر

 قاا:

 َوالثَّالِ،،،ُ : الَمْجُه،،،وُل لِلَعداَل،،،هْ  - 289

 

 .....................يف َب،،اطَِن َفَق،،طْ  

مجهوا ايجياا يف ايبياطنع وايفيرق بيدي  وبيين مجهيوا ايحياا  ايدوع اي ايت ايذ  ذكره ابن حب ان  و 

جيد فيي  توثييقع يكين  يذا ايتوثييقع باطد ا وظا ر   ثِّيق و  ا لن  ذا ايدوع و و مجهوا ايحاا يف ايبياطن ربميا و 

ب ر  ذا ايراو  تمام اييرةع وعرف  تمام ايم رفةع بحيت لن  ي ر  خبايياه مين حييت اي داييةع  يي  ممن خ 

 وي ر  مقدار ضبل  بايتفصيل.

 يزكيي ع لني  ديما رجيال  ◙ر عين عمير و ذا يحتاج إيب خرة وميايلةع كميا يف األثير ايمشيهو

ألن  يذه األحيواا اي الثية  ع فقاا ي :  ل دافر  م  ؟  ل عام ت  بايديدار واييدر مع  يل جاورتي ؟رجال  

ا ييم توجيد  يذه اير   مكن هبا م رفة   ي ايتي ي   يا األديفار ايلوي يةع وقيديم  جل؛ ألني  إذا ديافرت  وخصوص 

يايودائل ايحدي ة ايتي يستنرق فيها وقت  يايس  طوي يةع  فر يف دياعا   فر دياعة لو دياعتينع إنميا يكيون ايس 

ا. ع وربما شهور   وربما ليام 

بين مقيدار ايتزامي  ع ت  ه  بين مقدار صر فرع وتمر بكم ظروف ا ميت فةع ت  يايل  يف ايس  فهذا ايرجل ايذ  ت   

 بين لخالق ع  ذه األمور تدكشف يف م ل  ذه األحواا.باي بادةع ت  

ن ت  وكذي  ا  ا يآلخيرينع وإذا  ام   يف ايبيا ايشراءع فإن ايد  يحاا بايدسبة إيب م  اس ربما ي ظهرون لمور 

 .يدار وايدر م تبدل األمور تدكشفعوم وا بايد

ايقرييب مدي  اييذ   ه  وكذي  ايحاا بايدسبة ي جارع فإن ايب يد ال ي ر  عن ايرجل م ل ما ي رفي  جيار  

  بادا ع فم ل  ذه األمور  ي ايتي تبين اي داية ايباطدة.ي ر  مدخ   وميرج  وايتزام  باي

أ بت دد ايتزكيا ع ل  لن ايد   اس ي دون ع يي   يذا فإذا اي داية ايباطدة إنما تظهر بايميايلةع وتظهر لي  

 هبذا تظهر اي داية ايباطدة.    ويف تميزه بأخالق      ويف صدق      ايرجل يف صالح  
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نسان يظهر ع ي  لن  صاحب خ   قع لو صاحب ايتزام باي بيادا ع ولني  ال ولما اي داية ايظا رةع فإن اإل

 كاشفة تبين األمر بيال  ذي . طوي ة   يايلة  م   ط  وي  يكذب ولن  كذاع يكن ربما يو خ  

يي  هادا  إيييب م رفيية حيياا وم ييل  ييذه األمييور ي حتيياج إييهييا يف ايق يياءع ايقاضييي يحتيياج يف ب ييض ايش 

يا يف األميور ايدقيقيةا د من حيت اي دايية اايش   فيحتياج لن  عواألميور ايتيي يهيا تيأثير كبيير يباطديةع خصوص 

ا د ايذين خايلوه وعرفوه كجيران  كأداتذت  كرفقائي  األمدياءع يأخذ ايشهادة من لقرب ايداس إيب  ذا ايش  

اييية ويييي  رفقيياؤه ايييذين يشييهدون م يي  يف ايحييق وايباطييلع فهييذا  ييو ايفييرق بييين اي داييية ايظييا رةع واي د

 ايباطدة.

ا ايمجهوا يدقسم إيب ثالثة لنواع:  إذ 

 مجهوا عين.

ا.جوم  هوا حاا باطد ا وظا ر 

 ومجهوا حاا يف ايباطن.

ُه اَلْكَث،رُ ) يقيوا ايحيافظ اي راقيي بايدسيبة يمجهيوا اي يينع قياا: كم رواية  ؤالء؟ما ح   م ديب ع (َوَردَّ

يفية لن لك ر اي  ماء يردون رواية مجهوا اي ينع  لخرىع ايقوا ايذ  نو ع ي  يف األلن  داك لقواال  :ذي  

لهنم يقويون لن األصل يف ايمس م فميا دام  :وج  ايقبوا ي فهم مد  لن ب  هم يقبل روايت ع ما وج  ايقبوا؟

ين قياا برد ياع روايت  لن  يم ي  ر  عد  ايجرح فدحن نقبل   ل مجهيوا اي يين؛ ألني   يذا بيع فهيو ال يقولميا م 

او     ف ذي  نرد حدي   إذا خفي لمر عدايت  ولمر ضبل . عإيب م رفة عدايت  وضبل  يدقبل حدي   نحتاجاير 

: يقبييل إذا كييان ايييراو  عديي  ال يييرو  إال عيين ثقيية م ييل:  بعض،،هم يق،،ولخ،،رى م،،ثًَل هن،،اٍ أق،،وال أُ ً

 عبيدايرحمن بيين مهييد ع لو يحيييب بيين ديي يد ايقلييانع ف ييو انفييرد يف رواييية راو  فييإن  ييذا ايييراو  وإن كييان

 مجهوا عين بسبب ال يرو  عد  إال واحدع يكد  مقبوا ايرواية ألن  ذا ايت ميذ ال يرو  إال عن ثقة.

اع وق  النو  الثاين ا  و ايذ  روى عدي  اثديان فيأك ر وييم يوجيد فيي  د     : و و مجهوا ايحاا باطد ا وظا ر 

  ترع فهذا يقوا ايحافظ اي راقي:تجري  وال ت ديل من م  

دُّ َل،،،،َدى الَجَم،،،،اِهرِ   ...................... ..............  َوُحْكُم،،،،ُه: ال،،،،رَّ

يا ميردود ايروايية؛ ألني  ي يزم االحتييا  يف ايروايية وال   ل  جمهور اي  ماء ييرون مجهيوا ايحياا لي  

 يكون  ذا االحتيا  إال بم رفة اي داية واي بط.
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 مجهوا ايحاا. والن يقب  وإذا ق بل لو عدد ب  هم إذا ق بل مجهوا اي ين فمن باب لويب

اي داية ايتي يف ايباطنع يف ايظيا ر عيداع يكين ال ن ير  عدايتي  ايباطديةع فهيذا مجهوا : النو  الثال 

ا اخت ف في ع يكن يقوا ايحافظ اي راقي:  لي  

يًَّ   َفَقْد َرَأى َلهْ   َبْعُض َمْن َمنَْع ... َما َقْبَلهُ -يف الُحْكمِ -ُحجِّ

ا قبل رواية مجهوا ايحاا باطد ا.لن ب ض من قاا برد مج  هوا ايحاا باطد ا وظا ر 

)  وِمنُْهْم )ُسَلْيمب

ع نو ع ب قبوا رواية ايمجهوا يف ايباطنع و و عيدا از  لحد كبار فقهاء ايشاف ية يف زمد    يم اير  د  

 يف ايباطن.

 َفَقَ ْع بِهِ 

 ل  جزم بقبوا روايت ع وإن يم ن ر  عدايت  يف ايباطن.

،،،ْيُ : إنَّ الَعَم،،،َل بِ،،،ِه، - 291  َوَق،،،اَل الهَّ
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َرْت    ِخْب،،،،َرُا َبْع،،،،ِض َم،،،،ْن بَِه،،،،ا َتَع،،،،ذَّ

 يف ب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اطن األم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رِ  

 

 ................................... 

د يم ايراز  مين قبيوا روايية  ع ب ما ذكرهع يقوا: إن اي مل ؒ ايحافظ بن ايصالح  قاا ايشيخ

ن خفيت عدايت  يف ايباطنع وثبتت عدايت  يف ايظا ر.  م 

ثين لئمة ايحديتع فيإهنم ييروون يك يير مين اييرواة ولن  ذا  و ايذ  ي    شب  لن يكون ع ي  قوا ايمحدِّ

يرجيون يهيم يف كتيب ا رع ويحتجيون هبيمع وي  ايذين ت جهل عدايتهم يف ايبياطنع وت  ير  عيدايتهم يف ايظ ي

 ايصحاحع فيشب  لن يكون  ذا ايذ  ع ي  اي مل.

ع ييي  قييوا ل ييل االصييلالح تقسيييم ايمجهييوا إيييب نييوعين فقييطع ولن  وميين لجييل  ييذا ايييذ  ادييتقر   

ثين ع يب  ايمجهوا إما مجهوا عينع وإما مجهوا حاا يف ايباطن وايظا رع ما دام لن لر يب عميل ايمحيدِّ

ا عدوه يي  مجهوال فأخرجوه من قسيمة ايمجا ييلع ميا داني   لن مجهوا ايحاا يف ايباطن قبوا روايت  فإذ 

رفت عدايت  يف ايظا ر فها يكفي.  قد ع 
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ومجهييوا ايحيياا يف  فقسييموا ايمجهييوا إيييب نييوعينع وج  ييوا اييييال  ايماضييي يف مجهييوا اي ييين 

ثين وثبيت فيي  ت يديلع وييو  عدد ايمحيدِّ فإن  مادام مقبوال   عولما مجهوا ايحاا يف ايباطنع ايباطن وايظا ر

 .فإن ذي  كا   يف قبوا روايت  وعدم كون  مجهوال   عه   يف ظا ر لمر  كان ت ديال  

 يقوا ايحافظ اي راقي:

،،،ْيُ : إنَّ الَعَم،،،َل - 291  بِ،،،ِه، َوَق،،،اَل الهَّ
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َرْت  ِخْب،،،،َراُ    َبْع،،،،ِض َم،،،،ْن بَِه،،،،ا َتَع،،،،ذَّ
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 ................................... 

 يذا يحتياج إييب خيرة  -كميا تقيدم-مكين لن ت  ير  لحيوايهم يف ايبياطن؛ ألني  ل  يي  كل اييرواة ي  

 طوي ة بحاا ايراو ع ومجايسة طوي ة ي ع وكشف ما يت  ق ب ع ف داية ايظا ر كافية.

 ُيْهِهُر ... َذا الِقْسَم َمْسُتْوَراً  وَبْعضب 

ين ع  ميت عدايتي  يفل  لن ب ض ل ل اي  م ي    سيمي  يذا ايديوع اي اييت مين لنيواع ايمجا ييلع و يو م 

رت عدا ما يت  ق بباطن عدايت .ن   ايظا رع وخفيت عدايت  يف ايباطن  سمي  مستورا؛ ألن  د 

يين لن ايمجه :لكن الذي استقر ْليه كما قلت اَلص َلح وا مجهوا ايحاا باطد ا  يو ي  حيق بايم يد 

ويهيذا ييرى ب يض ايمتيأخرينع ع قينع وال ت ير جهايتي  يف ايبياطن ال ت ير جهايية حايي  يف ايبياطنوايموث  

ا لصيال   بسيملن  يذا ال ي   ؒ بين حجير اومدهم ايحافظ  ع وإنميا ايمسيتور ي ل يق ع يب مجهيوا مسيتور 

ثينايحاا يف ايباطن وايظا رع فهذا مما اخت ا ايمسيتور ع  فت في  االصلالحا  بايدسيبة ييب ض ايمحيدِّ فيإذ 

اع ويل ق ع ب مجهوا ايحاا باطد ا.  ي ل ق ع ب مجهوا ايحاا باطد ا وظا ر 

وبييا ايسيييء ايحفييظ لن ايحييافظ ابيين حجيير يقييوا: ومتييب ت   :هِ ن،،ا يف ن،،و  الحس،،ن الحس،،ن لغي،،رِ عَ فم،،ّر مَ 

 د ا ال يذات  بل بايمجموع.س  ار حدي هم ح  ص ط  يت   ل وايمدي   وايم  د  ر  وايمستور وايم  

ي :فقوي  ه يت حاي  ين ج  يف ايبياطنع وإنميا يرييد بي      ايمستور ال يريد ب  ايمستور ايميذكور  دياع و يو م 

ا.   ذا ما يت  ق برواية ايمجهوا. ايمستور ايذ   و مجهوا ايحاا باطد ا وظا ر 

  العل،م، وه،ي مس،ائل ْملي، ، فيس،ألون هناٍ بعض الضوابط، وبعض المسائل التي يسأل ْنه،ا طلب، 

 ما ايفرق بين مجهوا اي ين ومجهوا ايحاا من حيت االعتبار إذا توب وا ع ب ايرواية؟ :يقولون
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لن األصل يف مجهوا اي ين لن ض ف  شديدع ولني  ال ي قبيل يف بياب ايمتاب يا  وايشيوا د  :فالجواب 

 يرج عد  يسبب.ع فهذا  و األصلع يكن  ذا األصل قد ي     ض ف   يشدة  

: ق دا مجهوا اي ين األصل في  لن ض ف  شديد يشدة ايجهايية بي  ألني  اجتميا فيي  خرىأُ  إًذا أْيد مراً 

 لمران:

 : لن  يم يرو عد  إال واحد.أوًَل 

. ا وال ت ديال   ولي ا يم نجد في  تجريح 

 لما مجهوا ايحاا فالع وديأيت ايكالم ع ي .

ير  عدي  كميا  إال لن  ذا األصل قد ي ييرج   :ق دا م ديا قبيل ق ييل يف األقيواا يف مجهيوا اي يين إذا كيان م 

يا األئمية اييذ  اشيت هر لهنيم ال ييرووا إال عين ع انفرد عدي  يف ايروايية لحيد األئميةاو  عد  ايذ  اير   خصوص 

 ثقا ع كاإلمام ماي  لو يحيب بن د يد ايقل انع لو عبدايرحمن بن مهد  ونحو م.

ا ألهنيم ال ييروون عين م يل فهؤالء حتب يو انفرد  وا عن راو  مجهوا اي ينع فإن جه   ال يكون شيديد 

اع لو شديد اي  ف؛ ألن  ييو كيان كيذي  يتك    ذا اير    متهم 
ا لو راو  ميوا فيي ع وبيديوا او  ويكون راو  مرتوك 

 حاي .

ع إميام م  إني  يصي   يالعتبيار بروايية  :إن  صيدوقع يكين نقيوا :إن  ثقةع وال نقوا :فدحن ال نقوا تحير 

  ع  ذه ايحاية ايتي ي قبل فيها مجهوا اي ين يف باب االعتبار.د  تحرز  ع  م  

صب  حسد اع ولميا إذا انفيرد بايحيديت مكن لن يدجر حديت وي  باب االعتبارع ل  لن  إذا توبا ي   :م دب

ا يجهايت .  فإن  يبقب ض يف 

ييا  ديياك حاييية لخييرى نب يي  ع يهييا ايحييافظ ايييذ بي  فيمييا يت  ييق بمجا يييل ايتيياب ينع  ع و ييوؒ لي  

 فايمجهوا إذا كان من ايتاب ين يي  كايمجهوا من رير مع ألمرينع لو حتب ربما ثالثة لمور:

م عصيير مع ولهنييم يف ايقيرون ايمف يي ة ايتيي كييان ين ييب ع يهيا ايصييالح وايييييرع : يتقيد  األمار األول 

 .«، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهمْ ، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهمْ نِيَخْيُر النَّاِس َقرْ  »يف قوي :  ♀وايتي لثدب ع يها ايدبي 

 أف كون ايتاب ين يف ايقرون ايمف  ة ايتي يم يفيش  ايكيذبع وييم تفيش  فيهيا ايبيدعع وإن كيان قيد نشي

ن جاء من ب د م. فإن ذي  يج ل يمجهوا عهاب      ايتاب ين مزي ة ع ب م 
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اييم يكين م  :  يو لن يف عصير ايتياب ين األمر الثاني ا ايكيالم يف اييرواةع وإن كيان موجيود  ي  يو  ؛شيتهر 

ألن ايناييب يف  عمين اييرواة األدانيدع وكون مشايخ ايتاب ين إنما  م ايصحابة ف م يحت  ايداس يبيان ك يير  

ا ريضؒاهللؒعهممايصالح وايييرع ولهنم تالميذ ايصحابة  -كما تقدم-عصر ايتاب ين  ؛ ف ذي  يم يكن ك يير 

 يف ايرواة وبيان لحوايهم.ايكالم 

يا؛ ألن ايكيالم يف ذي  ايزمان قد يكيون عيدال   ف هذا قد ييفب حاا ب ض ايتاب ينع ما كون  يف   موثوق 

ايرواة وبيان حاي  إنما ك ر واشتهر يف األعصار ايتاييةع يف عصر لتباع ايتاب ين؛ يف عصر ش بة بن ايحجياجع 

 .-رحمهم اهلل ت ايب-ألمة وماي  بن لن ع ودفيان اي ور  ورير م من ا

كانييت رواييية مجهييوا ايتيياب ين متمييزة يف ايحكييم عيين مجهييوا رييير م؛  :فمان أجال هااذين الساببن   

جا ييل اآلخيرينع فيإذا ع ب لن مجهوا ايتياب ين ال ي  اميل م ام ية ايم   ؒ ف هذا نو ايحافظ ايذ بي 

 ا  وايشوا د.تاب ب  يف باب ايم    تد  فإن  ي   -وإن كان مجهوا عين-جاءنا تاب ي 

 لما إذا كان يف عصر لتباع ايتاب ين فمن ب د مع فإن ض ف  كما تقدم األصل لن  شديد.

لن  متب توبيا فيإن حدي ي  يصيير  -بن حجرتفكما دبق قبل ق يل يف كالم ايحافظ -لما مجهوا ايحاا 

ب مجهوا ايحاا ايمستورع فهذه ناحية عم ي  حسد ا ال يذات  بل بايمجموعع ود    دبني لن تدتبهوا يها.ة يم 

ا ايمجهوا بدوعي  األصل في  لن  ض يفع ولن مجهوا اي ين األصل في  لني  شيديد اي ي ف إال إذا  إذ 

صفوا بأهنم ال يروون إال عن ثقيا ع  كان من ايتاب ينع لو كان ايراو  عد  لحد األئمة ايمتحرين لو ايذين و 

 ولن مجهوا ايحاا لع ب يف ايمدزية من مجهوا اي ين.

او   قادحةع ولن  ع فاألصل لهنا رير  وأما قضي  جهال  الحال الباطن  ه ت حايي  ايباطدية اير  حتب وإن ج 

 يف قبوا روايت ؛ ويهذا ادتقر  
رفت عدايت  ايظا رةع فإن ذي  كا   عدد ل ل االصيلالح تقسييم  ما دام قد ع 

 مر.ايمجا يل إيب ايدوعين ايسابقين فقطع دون ذكر ايمجهوا يف باطن األ

  ذا ما يت  ق بحكم رواية ايمجهوا.
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 .رواية املبتدعُحْكم جديدة وهي  وننتقل إىل مسألٍة

ع ♀لمير حيادث ييم ي بيت عين ايدبيي  اعتقاد   :ايبدعة كما ال ييفب ع يكم ايمقصود هبا  دا

 .╚وال عن صحابت  

و ايتصييو ع لو اعتقيياد لميير حييادث كايتشييياع لو ايييرفضع لو ايقييوا بقييوا اييييوارجع لو االعتييزااع ل

يم ع فما ♀نحو ا من ايبدع ايحادثة ايتي يي  يها لصل يف كتاب اهللع وال يف ددة ردوا اهلل  ك  ح 

صف ببدعة    من  ذه ايبدع؟ رواية ايمبتدع ايذ  و 

 فهذا  و ايفصل ايذ  ذكره ايحافظ اي راقي يف قوي :

،،،َرا - 294  َوالُخل،،،ُ  يف ُمْبَت،،،ِدَ  َم،،،ا ُكفِّ

 

  َلَق،،،،،م، َواْس،،،،،ُتنْكَِراِقْي،،،،،َل: ُي،،،،،َردُّ مُ  

م ل ل ايبدعة إيب قسمين:  ا قس   إذ 

ر ببدعت . -1 ن ي كف   م 

ر ببدعت . -2 ن ال ي كف   وم 

ر ببدعت فأما اييال  فإن  في ر ببدعت  بإن كانت بدعت  كفريةع فهيذا ال خيال  يف ع من ال ي كف  فِّ ن ك  لما م 

ييم   ه  خيير  ردِّ  يياع م ييل ر  ايصييوفيةع لو نحييو مع فييإن  ييذا باالتفيياق رد روايييتهم ألن  ةايراف ييةع لو رييال ةالل ق 

رة.بدعهم م    كفِّ

يي يياع لو لك يير ايصييحابةع ويقويييون  ةالر  ايراف يية ايييذين يسييبون ايصييحابةع ويحكمييون بكفيير م جمي  

  ؤالء ال ي قبل حيدي همع وال عيرة   ع♀ارتدوا ب د ايدبي  ╚ب صمة األئمة ولن ايصحابة 

بيين عيامتهمع  رة ع ب تفصييل يف ق يية تكفيير ايم يينع ففيرق  كفِّ ض ل ل اي  م م  هم؛ ألن بدعتهم عدد ب ب  

رةع فهذا ال خال  يف روايت  رده. ا ببدعة مكفِّ  وبين ع مائهم إيب آخرهع فمن كان موصوف 

رةع م ل ايتشيي   صف ببدعة رير مكفِّ ن و  ا بيال رفيضع لو اإلرجياءع لو ايقيوا بايقيدرع فهيؤالء  يم لما م 

 اييال . ايذين فيهم

ن ات  بتدع م  ايم   رواية   : ت رد  فالقول األول قيل اع لن م  ا.صف ببدعة فإن روايت  ت  ل ق   رد مل ق 

ع ل  لن بدعت  ديبب ي حكيم بفسيق ع    م بفسق  ك  سبب ايح  بايبدعة ي      ألن اتصاف   :بب يف ذلك قالواوالسَّ 

ل  اديت دكر  يذا ايقيوا رد ع (َواْسُتنْكَِرا) اقي:يكن  ذا ايقوا كما قاا ايحافظ اي رع ورواية ايفادق ال ت قبل



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
511 

روا ببدعتهم م   اع  ذا قوا ادتدكره ل ل اي  مع يمياذا اديت دكر  يذا ايقيوا؟رواية ايمبتدعة ايذين يم يكف   ل ق 

صف ببدعة لمر   عديأيت بيان  اييرواة عير   وم يرو ع ب يض   مشتهر   ألن  كتب ايحديت فيها ايرواية عمن و 

ر  بايقوا بايقدرع وديأيت لم  ة يذي  باإلرجاءع وب   ر  بايتشياع ب  هم ع   .-إن شاء اهلل-هم ع 

ع.القول الثاين  : ايتفصيل يف ايمبتد 

 َوْقيِ،،َل: َب،،ْل إذا اْس،،َتَحلَّ الَك،،ِذَبا - 295

 

 ُنْص،،،،،،،َرَا َم،،،،،،،ْذَهَب َل،،،،،،،ُه، َوُنِس،،،،،،،َبا 

 لله،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،افعي 

 

 ...................................... 

يا إذا كيان مميننرد روايية ايمبتيدع م  إنما  :يقوا ع يي  لن يسيتحل ايكيذبع ييرى لن ايكيذب حيالا ل ق 

 دنيو . يمذ ب ع لو ألمر   صرة  ن  يكذب 

 :«ةلقبل رواية ل ل ايبدع إال اييلابي»و ذا ايقوا ن سب يإلمام ايشاف ي فإن  يقوا: 

 قاا اي راقي:

عيِّ إْذ َيُقْوُل: أْقَبُل  َوُنِسَبا
افِ  ُلْوا،،،ْن َغْيرِ َخ َّابِيََّ  َما َنقَ ،،،مِ  ***لِلهَّ

 فاإلمام ايشاف ي ل ثر عد  ان  يقوا لقبل رواية ل ل ايبدعة إال اييل ابيع يماذا ال يقبل روايت ؟

ألن  ذه ايفرقةع و ي من فرق ايروافض كيانوا يسيتح ون ايكيذبع ييرون لن ايكيذب حيالا؛ يدصيرة 

 بدعتهمع لو ألمر آخر.

ا ال عرة بروايت .وباب ايرواية مبد  ي ع ب ايصدقع فإذا كان  ذا ايراو  يستحل ايكذب فإذ 

 ايقوا اي ايت: يقوا ايحافظ اي راقي:

،،،،،َدَلَ  -َواألْكَث،،،،،ُرْوَن  - 297 ْْ  َوَرآُه األ

 

،،،،،،،،اَتُهْم َفَق،،،،،،،،ْط، َوَنَق،،،،،،،،َل  َْ َوا ُد  َردُّ

َفاَق،،ا فِي،،هِ  - 298   .......)اْب،،ُن ِحبَّ،،اَن( اتِّ

 

 .................................... 

َدَلَ  يقوا ايقوا اي ايت:  ْْ ع لن  ذا ايقيوا رآه ؒ وي دي بقوي  األعداع ل  ابن ايصالح  ( َوَرآُه األ

ع و و قوا لك ر ل ل اي  يم ايتفرييق بيين ايمبتيدع ايداعيية إييب بدعتي ع وايمبتيدع ريير ؒ ابن ايصالح 

بياي ع وربميا ا وي  رر  يج    يكذبع وربما يتقو   ايداعية إيب بدعت ؛ ألن ايمبتدع ايداعية إيب بدعت  عدده

 اس إيي  يما عدده من ايحديت.ع لو يجذب ايد  شيد ببدعت   ريد لن ي   ع و و ي  ديِّ ي  
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فيرون لن ايمبتدع ايداعية يوجود  ذه األررا  عدده يرون ان  ال يقبل حدي ي ع وال ت قبيل روايتي  يميا  

ع وايرربة يف إقباا ايداس إيي  ييأخيذوا عدي   يذه ايبدعيةع فهيذا عدده من ايهوى واينر  يف اإلشادة ببدعت 

ا.  ترد روايت  مل ق 

و يذا ايقيوا نقيل ع ألن  ذه األررا  يي  موجودة عدده عفهذا تقبل روايت  علما ايمبتدع رير ايداعية

ب ان اال
 يؤيد  ذه ايتفاصيل ايتي م ت قاا:ع تفاقع لن ل ل ايحديت متفقون ع ي في  ابن ح 

ْوا*** َوْوا َورَ  َْ ِحْيِل َما َد ْن أْهِل بِْدَ  يف الصَّ َْ 

ل  لن صيياحبي ايصييحي  اإلمييامين ايبيييار  ومسيي مع و مييا لجييل  كتييابين يف ايحييديتع نجييد فيهمييا 

عاة؛ ف ذي  دياغ يهيم ايروايية مين ايرواية عن ل ل ايبدعع يكن  ؤالء ايمبتدعة يم يكونوا من ايمبتدعة ايد  

ع رير ايداعية.طريقهم وعدهمع اعتبار    ا باألخذ عن ايمبتد 

ا  داك تفاصيل ل    :خرىع اآلن ذكرنا قويين فيهما تفصيل يف ايرواية عن ايمبتدعلي  

ع تقبيلبتيدع يسيتحل ايكيذب فيإن روايتي  قوا اإلمام ايشاف يع و و لني  إذا ييم يكين ايم   :القول األول

وإذا كيان يسيتح   ع تحل ايكيذب فروايتي  تقبيلإذا يم يكن يسع كان يستحل ايكذب فإن روايت  ترد ولما إذا

 فإن روايت  ترد.

: ونقل في  ابن حبان االتفاق ورآه ابن ايصالح  و ايقوا ايراج  و و قوا األك يرين لن القول الثااني 

 قبل.إيب بدعت  فإهنا ت   إيب بدعت  تردع وإذا يم يكن داعية   رواية ايمبتدع إذا كان داعية  

فإن ايبدع ييست يف درجة واحيدةع وال يف مرتبية  ع: ايتمييز بين ايبدعةيل وهوهناٍ قول ثال  يف التفص

 واحدةع فهداك بدعة شديدةع و داك بدعة متودلةع و داك بدعة خفيفة ويسيرة.

 م.كايرفض وايتجه   :فايبدع ايشديدة

 كايقوا بايقدر. :ايبدع ايمتودلة

 كإرجاء ايفقهاء وايتشيا اييسير. :ايبدع اييفيفة 

 بين ايبدع نفسهاع ول ل  ذا ايقوا احتجوا بأقواا عديدة أل ل اي  م: اك فرق  فهد 

، َوَح،ِدي  َأْه،ِل اْلُكوَف،ِ  ِ  َأْهِل اْلَبْصَرِا لِْلَقْدرَلو ُترٍ َحِدي»: يقول ؒ منها قول ْلي بن الَمِدينِي  

 .«للتهيع لخربت اْلُكُتب
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ن يقوا بايقدر مين ايب  ين عديده تشييا مين ايكوفييون ييربيت ل  لن  يو لندا تركدا حديت م  صيريينع وم 

 ايكتبع ل  لن ك ير من ايحديت يذ ب عدا؛ ألندا ال نجده إال عدد  ؤالء.

ا ن قل عن اإلمام لحمد لقواا قريب من  ذاع م ال    داود ب  ها يقوا اإلميام لحميد يف روايية لبيي ولي  

،ْكتِمُلوا ِمن الُمرِجئ  اْلَحِدي ، َويُ اِْحتَ  » عد : َْ َي،  رين الق،دب  ِْ ؛ ألن اإلرجياء كميا تقيدم؛ «إَذا َل،ْم َيُك،ْن َدا

بيإخراج  :إرجاء ايفقهاءع وإرجاء ايفقهاء ايمقصود ب  لن ب يض ايفقهياء يف زمين لتبياع ايتياب ين كيان يقيوا

ولميا األعمياا فإهنيا ييسيت مين ع باي سيان وقيوا   عبيأن اإليميان اعتقياد بايجديان :اي مل من اإليمانع يقيوا

المرجئ،  ُيحتم،ل ْ،نهم الح،دي ؛ ألن ب،دْتهم  إنَّ »:  ذا قوا مرجئة ايفقهاءع فيقوا اإلمام لحمداإليمان 

فهؤالء ال يؤخذ عن ايداعييةع ويؤخيذ عين  -ل  لشد متودلة-ولما ايقدرية فإن بدعتهم شديدةع  .«خفيف 

 رير ايداعية.

ا يف رواية ايمروذ    »: ؒ  ع يقوا ايمروذ  لي  
ِ
ْبِد اهَّلل َْ ن المَكاَن َأُبو  َْ ع  رجئي إَذا َل،ْم َيُك،ْن  ُيحدِّ

َي  ِْ نُْه إَدا َْ ي الجهمي َأن ُيروى 
َلى نَ  َلُه فِ َْ َي ، َوَلْم َنِقْ   ِْ ااَذا َلْم َيُكْن فِيِه َدا َْ يِه 

 .«، َبْل َكََلُمُه فِ

 بن رجب.اربما  ذا ايكالم األخير من كالم ايحافظ 

وذ  يقوا:  ع»ايمر   .«ْن الُمرجئ كان أبو ْبد اهَّلل يحدِّ

ا اإلمام لحمد ي    ميز بين ايمبتدع ايداعيةع وايمبتدع رير ايداعيةع حتب بايدسبة يإلرجاء.لي  

َواَي،  م لًق،ا، »: ؒ بن رجب ايقوا ايحافظ  َفُيْؤَخُذ ِمْن َهَذا َأنَّ اْلبَِدَ  اْلَغِليَظ  كالتجهم ُتَردُّ بَِه،ا الرِّ

َما تُ  َ   َكاْلَقْدر إنَّ َيِ  إَلْيَها ، َواْلَخِفيَف  كاإلرجاء َهل يُ َواْلُمَتَوسِّ ِْ ا َواَيِ  َمَعَها م لًق،ا  َأْو ُت،َردُّ ِرَواَيُ  الدَّ  ردقبل الرِّ

َلى ِرَواَيتِ  َْ َي  
ِْ ا ْن الدَّ  .«ينَْ

ا ايقوا اي ايت يف حكم روايية ايمبتيدع فض شيديدة كياير   لني  ي دظير إييب ايبدعيةع فيإن كانيت بدعية   :فإذ 

ا.وايتجهم فإن ر  واية ايراو  ترد مل ق 

 وإذا كانت متودلة لو خفيفةع فقيل يقبل عن رير ايداعيةع وترد عن ايداعية.

ثين لن ما يت  ق بايبدعية  يم يدظيرون فيي  إييب   ذا ما يت  ق برواية ايمبتدعع ويالحظ من عمل ايمحدِّ

 جانبين:

 : ما عدد ايراو  من ايصدق واألمانة.الجانب األول

 ما في  من ايبدعة. :والجانب الثاين
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 ينظرون إلى الراوي المبتد  من جانبين:

 : ما عدده من ايصدق واألمانة.الجانب األول

 : ما عدده من ايبدعة.والجانب الثاين

اع فاألك ر لهنم يقب ون حدي ي  ميا اعتبيار  فهم إذا رلوا ايراو  من ا ل ايصدق واألمانة وإن كان مبتدع 

 لهاع وق ية ايدعوة إيب ت   ايبدعة لم ال.ق ية شدة ايبدعة وخفتها لو تود

؛ ؒ فاألر ييب لهنييم ي تييرون ق ييية ايصييدق واألمانيية ايتييي ميير  م دييا يف قييوا اإلمييام ايشيياف ي 

صيفوا  ويذي  وجد يف ايكتب؛ كتب ايحديتع ايصحيحين ورير ا ايروايية عين ب يض ايمبتدعيةع اييذين و 

و  عين قتيادة بين د عامية بل ب  هم لئمة كبي عتشياع لو إرجاءع لو ايقوا بايقدرب ار م يروفين مشيهورينع ر 

ع وعبيدايرزاق بين  ميام ايصيد اين كيان فيي  تشيياع متودلي ايتاب ين لني  يقيوا بايقيدرايسدودي و و من 

يا ابين إديحاق ع ايدارورد  كيان فيي  إرجياءع ورير م وكذي  عبيد اهلل بن مودب اي بسي صياحب -ولي  

 كان في  تشيا. -ايسيرة

اس عدد ايمحدثين ق ية ايصدق واألمانةع وإذا وجدوا ايحديت عدد رير  يذا ايمبتيدع فاي رة واألد

 عدد رير  ذا ايمبتدع لخذوه عد .

وإذا يم يجدوه إال عد  فإهنم يأخذون  عن ذي  ايمبتدع ما تحذير م من بدعتهمع وبيان ميا فيهيا مين  

  هم.اييلأ وايفسادع وما ذي  كما ق دا فإهنم يروون عد  ويأخذون حدي

ائا ع ب ليسدتداع و ي ق ية عدم ايتفريق بين ايرفض وايتشيياع يف  يذا م ش  ه  م   نب  ع ب لمر  ريد ل  يكن ل  

ي   يم ايتشييا يف مصيل   اي  مياء ايسيابقين ييع دياس ال يفرقيون بيين اييرفض وايتشييااي صر ك ير من اي

وا لو اي ايم: إن  ذا ايشيو يقيدم  يقايتشيا ايقديمع بم دب لن ايرجل م ال  ع بم دب ايتشيا يف  ذا اي صر

ع وال ¶ع ب لبي بكر وعمرع وييرى لني  لف يل مدهمياع يكدي  ال يسيب لبيا بكير وعمير  ◙ع يا 

 ع وال يقوا ب صمة األئمةع فهذا  و ايتشيا.▲يسب ايصحابةع وال يقذ  عائشة 

ايدبييي  لمييا ايييرفض فهييو ايييذ  يقييوا بم ييل  ييذه األقييواا ايييذين يحكمييون بييأن ايصييحابة ارتييدوا ب ييد

ا ر يظية ع يب ♀ ع ولن األئمة االثديي عشير م صيومونع وك ميا تيأخر  األعصيار ازدادوا بيدع 

 بدعهم ايسابقة.
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 ففرق بين ايتشيا ايقديم يف مصل   اي  ماء ايسابقينع وبين ايتشيا يف عصرنا  ذا.

راف يي قاا إن فالن إن فالن شي ي و و راف يع وال ي   :قااويذي  يدبني ضبط ايمصل حا ع فال ي  

 و و شي ي.

ا–ايشي ة  ي -قديم  ع وال ╚دماء ال يكفيرون ايصيحابة م ل ايزيديةع فايزيديية فهيؤالء ايزيديية ايق 

 .¶يشتمون لبا بكر وعمر 

ن ثبت عد  تكفير ايص   يرِّ ع ♀هم ارتيدوا ب يد ايدبيي حابة ولن  لما م  ع وايقيوا بيأن ايقيرآن ح 

 فالبد من تحرير ايمصل حا .ع ل ق ع ي  لن  شي يي   ة االثدي عشر فهذا رفض والوايقوا ب صمة األم  

إن ب ض ا ل اي  م يج  ون ايتشيا بدعة متودلة فهذا ايتشيا هبذا ايم ديبع بم ديب تقيديم  :اد     ف ما ق  

فقط ع ب ع مانع ما تس يم  بأن لبيا  ◙ع ب لبي بكر وعمرع بل ب  هم قد يقدم ع ي  ◙ع ي 

 لف ل من ع ي. ¶بكر وعمرو 

ا الب  د من تحرير ايمصل حا  وفهمها ع ب وفق ما كان ل ل اي  م يل قوهنا ويفهموهنا.فإذ 

  ذا ما يت  ق برواية ايمبتدع.

ا يوضوحها. -إن شاء اهلل-ندتقل إيب مسأية لخيرة و ي مسأية   خفيفة ما نليل فيها ك ير 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َو )لِلُحَمْيِدْي( َواإلَماِا )أْحَم،َدا - 299

) 

،،،،،،،دا ب،،،،،،،أنَّ    َم،،،،،،،ْن لَِك،،،،،،،ِذَب َتَعمَّ

 أْي فِي الَحِدْيِ ، َل،ْم َنُع،ْد َنْقَبُل،ه - 300 

ُ  

( ِمْثُل،،،،،هُ   يِّ
،،،،،ْيَرفِ  َوإْن َيُت،،،،،ْب، َو )الصَّ

 َوأْطَل،،َ  الكِ،،ْذَب، َوَزاَد: أنَّ َم،،نْ  - 301 

 

َ  َنْق،،،،َلً َل،،،،ْم ُيَق،،،،وَّ َبْع،،،،َد أنْ    ُض،،،،عِّ

،،اِهِد، وَ  - 302  ،،ْمَعانِ َوَل،،ْيَس َكالهَّ  يالسَّ

 

،،،رِ( َي،،،َرى فِ،،،ي الَج،،،انِي   أُب،،،و الُمَظفَّ

 بَِك،،،ِذَب فِ،،،ي َخَب،،،رَ إْس،،،َقاَا َم،،،ا - 303 

 

َما   َل،،،،،ُه ِم،،،،،َن الَح،،،،،ِدْيِ  َق،،،،،ْد َتق،،،،،دَّ

يما ح   : ذه ايمسأية باختصار  م روايية مين ثبيت كذبي  يف ايحيديت إذا تياب مين ذيي ؟ راو  ثبيت لني  ك 

مييد ع و يذا فيقوا ايحافظ اي راقي: إن ايح     لم ال؟كذب يف ايحديتع ثم تابع  ل نقبل روايت  ب د توبت

ثين عيدهم  ايحميد   و عبداهلل بن ايزبير ايحميد ع ديخ اإلمام ايشاف يع وصياحب ايمسيدد؛ ألن ايمحيدِّ

مييد  صياحب  مييد ع  يذا ايحمييد  شييخ اإلميام ايشياف يع وايح  ايجميا بيين »عايمان مشيهوران بايح 

 بأك ر من قريدين فميِّزوا بيدهما.    د  ع   ع و و متأخر  «نيْ َح يْ حِ الصَّ 
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ميد  عبد مييد   فايح  اهلل بن ايزبيير و يو شييخ اإلميام ايشياف ي يقيوا لو ت مييذ اإلميام ايشياف ي ايح 

مييد  ت مييذ اإلمييام ايشياف ي يقييوا:  ا ييا إخييوان ت مييذ اإلميام ايشيياف ي ايح  ت مييذ اإلميام ايشيياف يع عفيو 

تياب مين  ال نقبيل روايتي  ديواء  ع ا ل  يف ايحيديت ييم ن يد نقب ي ت مد إن من يكذب   :وكذي  اإلمام لحمد

هتابي  نفيوس ايمسي مين لجم يينع  ♀إن ايكذب ع يب ايدبيي  :يقويون ذي  لو يم يتبع يماذا؟

يا ييم  ♀يكين لن يدسيب إييب رديوا اهلل  عال يتورع لن يكذب يف حديت ايدياس ايمس م قد كالم 

 ع فإن ق ب  يدفر من ذي .يق   فإن ايمس م ايذ  عدده شيء من اإليمان

يو تجرل ع ب لن وضا حدي  ا ال نأمن لن يتجرل ميرة ثانيية ويف يل ذيي  ايف يلع فما دام لن   ذا ايش   

فحتب إن تاب فتوبت  بيد  وبيد  رب ع لما نحن فإندا ال نقبيل حدي ي  ميا دام لني  قيد ب نيت بي  ايجيرلة إييب  يذا 

 حدي  ا. ♀ايحد لن ي ا ع ب ردوا اهلل 

ا قاا هبذا ايقوا ايصيريفع وايصيريف  ذا لحد لئمة ايشاف يةع وكأن  تقدم م دا يف درس م يب يي  ولي   

شرح ع ب كتاب ايردايةع وي  كتاب ايدالئلع كال ما مفقودانع يكن ايقوا عدهم موجودة يف ايكتيب فإني  

 يقوا هبذا ايقوا.

ا من ثبت ض ف  من ل ل ايدقل فإندا ال نقبل روايت ع حتيب ييو ثبيت ب يد ذيي   يكد  زاد قوالع و و لي  

 خال   ذا.

يكن  ذا ايم دب إن ثبت عن ايصيريف هبذا اي فيظ فإني  قيوا مرجيوح؛ ألن ب يض ايمسيائل يمكين لن  

ثين كميا دييأتيدا يتصف هبا ايراو  يف وقت ثم يتي    إن -و مدهيا ويتحسين حايي  يف وقيتع ب يض ايمحيدِّ

األحادييت ع يب ت ي  ايحاييةع   فع فيرو  ب يضمن اي    شيء  يف مسائل قادمة يكون يف حفظ   -شاء اهلل

وميا ع ما رواه من كتاب  ق بل حدي ي  فيي فهدا ييت ف ايحكم يف  ذا ايراو ع ف عم ي دب   فال يرو  إال من كتاب ث

صيدرع وال ضيبط  ألني  يف األوا ييم يكين عديده ال ضيبط  ع  ايحاية ايسابقة يم ي قبل حدي  يف    رواه من حفظ  

 ييم ي قبيل فأما إطالق ايقوا بأن  إذا ض  ِّف نقيال  ع ولما ب د ذي  صار عدده ضبط كتاب فيقبل حدي  ع كتاب

 إذا كان بظا ر  ذه اي بارة فإن  ذا ايقوا مرجوح.

فيإن  يذا ايكيالم متجي ع  -ل  يف ايحديت-لن  إذا كان كذب  يف ايدقل  ؒ ولما إذا لراد ب  ايصيريف 

ميد ع و و موافق    .-رحمهما اهلل ت ايب-وكالم اإلمام لحمد  يكالم ايح 
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 يقوا:

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْمَعانِيوَ  - 302  السَّ

 

،،،رِ( َي،،،َرى فِ،،،ي الَج،،،انِي   أُب،،،و الُمَظفَّ

 بَِك،،،ِذَب فِ،،،ي َخَب،،،رَ إْس،،،َقاَا َم،،،ا - 303 

 

َما   َل،،،،،ُه ِم،،،،،َن الَح،،،،،ِدْيِ  َق،،،،،ْد َتق،،،،،دَّ

ماء ايقرن ايييام ع ايحافظ لو اي المة لبو ايمظفر ايسم اين و و صاحب كتاب ملبوعع و و من ع  

 و و جد ايسم اين صاحب كتاب األنساب.

م ميين حدي يي ع  ييذه اآلن مسييأية : إن ميين كييذب يف خيير واحييد وجييب إدييقا  مييا تقييد  الس،،معاين يق،،ول

ايمسيأية ايتيي  ايمسيأية ايسيابقة رجيل كيذب يف ايحيديت ثيم تياب فهيل نقبيل حدي ي  ب يد توبتي ؟ ععكسيية

ث كذب  يف ايحديتع وكان قبل ذي  ال يكيذبع فيإن حدي ي  اييذ  حيد  يذكر ا ايسم اين لن  إذا ثبت عددنا 

ا مردود ع عبارت  كميا نق هيا ايحيافظ اي راقيي ؒ فهذا ما يشير إيي  ايسم اين  عب  من قبل لن يكذب لي  

حتب ما ديبق مين حدي ي ع  .«إن من كذب ف خبر واحد وجب إسقاا ما تقدا من حديثه»يف شرح األيفية: 

ث ب  فإن   .♀ال يقبل؛ ألن  ثبت لن  ب د ذي  تجرل ع ب ايكذب ع ب ردوا اهلل  ما حد 

اِهدِ ) قوا ايحافظ اي راقي:  .(َوَلْيَس َكالهَّ

ع عيدم قبيوا ♀ن  ذه ايمسأية مسأية عدم قبيوا توبية مين كيذب ع يب رديوا اهلل إ :يقوا

ن كذب ع يب رديوا اهلل  هيا وإن تياب ب يد ذيي   يذه مين ايمسيائل ايتيي تيت يف في ♀رواية م 

 ظهر مدها فسقع ثيم تياب مدي  لو ظهير ايرواية عن ايشهادةع فإن ايشا د ايذ  يشهد يف ايحقوق إذا كام م ال  

 ♀لما راو  ايحيديت إذا ثبيت لني  كيذب ع يب ايدبيي ع قبلمد  كذبع ثم تاب مد  فإن شهادت  ت  

 .لفإن حديت ال يقب

ن  كما تقيدم إن بياب ايروايية مبديي ع يب وايسبب يف  ذا ايتفريق يمزيد االحتيا  يف باب ايروايةع وأل 

 ايصدق واألمانةع وما دام لن  ا ايراو  تجرل ع ب  ذا األمر اي ظيم فإندا ال نأمن لن ي ود إيي .

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

518 

َؤال يف تقوية مجهوا اي ينع  يل يييتو بكبيار ايتياب ين لو  يو يف  ؒ الم ايحافظ ايذ بي ك :السُّ

 كبار ايتاب ين وصنار م؟

 فيما يظهر لن  مل ق؛ يف كبار ايتاب ينع وصنار م.: الجواب

ا يسأا عين كتياب: م رفية ع يوم ايحيديتع البين ايصيالحع لحسين طب اتي  تحقييق اييدكتور نيور  لي  

 ايدين ع رت.

 ي راقي ع ب ليفيت  فأحسن طب ات  تحقيق ما ر ايفحل.ولما شرح ا

َؤال  ل  داك عالقة بين قبوا رواية ايمبتدع رير ايداعي إيب بدعت ع وبين ايدرادة ع يب ايمبتيدع  :السُّ

 إذا كان ال يدعوا إيب بدعت  ما وجود ايكفاية عدد ل ل ايسدة؟

يكون رير متصف ببدعة يف تيصيو مياع  ال ش  لن  إذا توافر اي ايمع لو طايب اي  م ايذ : الجواب

  لني  يت قيف شيبهة عين  يذا فاألويب األخذ عد ع ولال يؤخذ عن ايمبتدع؛ ألن اإلنسيان ال ييأمن ع يب نفسي

يو ي ر  من  يو اييذ  يكن ايشأن تحرير روايةع تحرير قوا ايمقصود بايمبتدعع فالبد لن ايش  ع ايمبتدع

يين ال ي  يتصييف هبييذا ايوصييف ايمبتييدعع مييا ايييذ  يمكيين  ل ييق ع ييي   ييذا لن نل ييق ع ييي   ييذا ايوصييفع وم 

ايوصييفع ف ييي  ايشيييو لو طايييب اي  ييمع لو اي ييايم ايييذ  يييذا يف مسييأية ي ييزم ميين ذييي  لن يوصييف 

 بايمبتدعع فالبد من تحرير  ذا االصلالح.

َؤال ين  يو لوا :السُّ   ل ييت ف تحديد مجهوا اي ين وايحاا بين األئمة ايمتقدمين وايمتأخرينع وم 

ن قيد ايجهاية باي دد؟  م 

يد ي : الجواب يد    بين ايم 
ن نقل عد  لني  قييد ايجهايية باي يدد ع يي ع ؒ نبدل من آخر ايسؤااع لوا م 

 وال ش  لن  من األئمة ايمتقدمينع وع ب  ذا دار ايحفاظ من ب د.

َؤال ن نقل  ذا عن األئمة ايمتقدمين؟ :السُّ  م 

َؤال يا إذا كيف يتقوى مجهوا ايحاا واي ي :السُّ ن ما احتماا لن يكيون  يذا ايمجهيوا كيذاب ا خصوص 

ن دون ايتاب ين؟  كان من طبقة م 
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مجهيوا  :ألن  ذا االحتماا مستب د؛ ألن  ذا ايراو  يو كان كذاب ا ما ديكت عدي  األئميةع نحين ق ديا

ابع ميا يسيكتون عدي وايحااع  ير  لني  كيذ  ن يم يوجد في  توثيق وال تجري ع ف و ع   ديواء   مجهوا اي ين م 

او  ييا إخيوان يظهير كذبي  مين خيالا روايتي ع فيال ي يزم لن تأخرين؛ ألن  ربميا ايير  األئمة ايمتقدمين لو ايم  

بيين لن يذكر ب ض ايرواة ايذين  م ييسوا يف عصيرهع وي   ؒ  ايذ بي نجد م ال  ع ا ي  اصر  يكون ايداقد م  

 يدا حاا  ذا ايراو . اآلفة مدهم يف رواية  ذا ايحديت ايمكذوب ايموضوعع فهذا يبين

اب ا يما دكت عد  األئمةع ولني  ييو كيان كيذاب   :ففًذا الخَلص  يف الجواب ْن هذا السؤال ا لن  يو كان كذ 

 من خالا روايت .    وتبين حاي   عيظهر ذي  يف روايت 

،،َؤال يي :السُّ يكييدهم يييم يأخييذوا مييدهم تفسييير  ع ف لخييذوا ايحييديت عيين ايمبتدعيية ييل صييحي  لن ايس 

 ت؟ايحدي

ما فهمت  ذا ايسؤااع ماذا ي دي تفسير ايحديت ايشرح بم دب لهنيم ال يأخيذون عيدهم فقي  : الجواب

 ايحديت.

ا  يل  ايفق  وبيان م اين ايحديتع ال عالقة يي  بايرواييةع و يذا ييدخل يف ق يية اي يايم إذا كيان مبتيدع 

 يؤخذ عد  اي  م وايفق ع فهو داخل يف ايتيصيو ايذ  م ب.

َؤال اع ما وجود حدي   عدد ريره؟ لم لخذوا عد  ي حاجة؟  ل :السُّ  قبل اي  ماء رواية ايمبتدع مل ق 

ين كانيت بدعي  متوديلة لو فيهيا  يا م  ال ش  لن ع ماء ايحديت إنما يأخذون عن ل يل ايبيدع خصوص 

اع إنما يأخذون عدهم عدد ايحاجة.  شيء من ايشدةع ييست شديدة مل ق 

يد ي   د  يو تركديا حيديت ل يل ايبصيرة ي قيدرع وحيديت ل يل ايكوفية ي تشييا كما تقدم عن ع ي بن ايم 

 ييربت ايكتب.

قاا ب ض ل ل اي  م: ايمص حة  دا تقت يي لخيذ حيدي همع فيإن  يذا لوييب مين تيرك ايروايية  ف ذي 

عدهم وإخماد بدعتهمع يكن بقييد وجيود ايصيدق واألمانيةع فيإن ايصيدق واألمانية  يذان األميران ل يم ميا 

ثين.يشرت  يف ايراو   ع و ما اي ذان يفسران وجود رواية ب ض ايمبتدعة يف ايكتب ايم تمدة عدد ايمحدِّ

 خ لدا ب ض األدئ ة.

َؤال يماذا يقوى اإلدداد ايذ  في  انقلاعع وال يقوى اإلدداد ايمتصل اييذ  فيي  مجهيوا اي يين؟  :السُّ

  مجهوا جهاية عين.فقد يكون ايساقط من اإلدداد ايمدقلا رجال  
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نحن يف  ذا نتبا مده  ل يل اي  يمع فأ يل اي  يم مييزوا بيين روايية مجهيوا اي يينع وروايية  :ْلى كلَ 

ا ورير شيديد ع ايحديت ايمدقلاع فيقبل ايحديت ايذ  في  انقلاع يف باب ايمتاب ا  إذا كان االنقلاع يسير 

 ب ا  وايشوا د.لن  ال يقبل حدي  ع وال ي تد ب  يف باب ايمتا -فكما تقدم األصل-ولما مجهوا اي ين 

  ذا دؤاا يسأا خال  بين كالم ايحافظ اي راقي وايحافظ بن حجر يف ايدز ة.

 ايتفصيل ايذ  ذكره ايحافظ اي راقي لويب.

َؤال  .«قواطا األدية»عن كتاب: يسأا  :السُّ

مي يف خمسة مج دا . ك   طب ت  بتحقيق ايدكتور ع ي ايح 

 .نكتفي هبذا ايقدر

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَص  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  لَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

َب،،،،هْ  - 304 ،،،،ْن ثَِق،،،،َ  َفَكذَّ َْ  َوَم،،،،ْن َرَوى 

 

 َفَق،،،،،ْد َتَعاَرَض،،،،،،ا، َوَلكِ،،،،،ْن َكِذَب،،،،،،هْ  

 َلَ ُتْثبِ،،،،َتْن بَِق،،،،ْوِل َش،،،،ْيِخِه، َفَق،،،،ْد  - 305 

 

َب،،،،ُه اآلَخ،،،،ُر، َواْردُ    ْد َم،،،،ا َجَح،،،،ْد َكذَّ

ُه بِ،،،،،،، )َلَ أْذُك،،،،،،ُر( أوْ  - 306   َوإْن َي،،،،،،ُردَّ

 

 َم،،،،،ا َيْقَتِض،،،،،ي نِْس،،،،،َياَنُه، َفَق،،،،،ْد َرأْوا 

نْ،،،َد الُمْعَظ،،،مِ  - 307 
ِْ اكِرِ   الُحْك،،،َم لِل،،،ذَّ

 

،،،،ْن َبْعِض،،،،ِهمِ   َْ  َوُحكِ،،،،َي اإلْس،،،،َقاُا 

،،،،،اِهِد والَيِم،،،،،ْيِن إذْ  - 308  ،،،،،ِ  الهَّ  َكِقصَّ

 

  )  الَّ،،،،،،ِذي ُأِخ،،،،،،ْذ َنِس،،،،،،َيُه )ُس،،،،،،َهْيلب

،،ْن )َربِْيَع،،ْه( - 309  َْ نْ،،ُه، َفَك،،اَن َبْع،،ُد  َْ 

 

،،،،ْن َنْفِس،،،،ِه َيْرِوْي،،،،ِه َل،،،،ْن ُيِض،،،،ْيَعهْ   َْ 

ْب،،،ِد  - 310  َْ عي( َنَه،،،ى )اْب،،،َن 
،،،افِ  َو )الهَّ

 الَحَكِم(

،،،ِن الَح،،،يِّ لَخ،،،ْوِف ال،،،تَُّهمِ   َْ  َي،،،ْرِوي 

 َوَم،،،،ْن َرَوى ب،،،،ُأْجَرَا َل،،،،ْم َيْقَب،،،،لِ  - 311 

 

( و )اْبُن َحنَْبِل()إْسَحا  اِزيُّ  ُث( و )الرَّ

 َوْه،،،،،َو َش،،،،،بْيُه ُأْج،،،،،َرِا الُق،،،،،ْرآنِ  - 312 

 

 َيْخ،،،،،،ُرُا ِم،،،،،،ْن ُم،،،،،،ُرْوَءِا اإلْنَس،،،،،،انِ  

 َلكِ،،ْن )أُب،،ْو ُنَع،،ْيَم الَفْض،،ُل( َأَخ،،ْذ  - 313 

 

َص،،،،،،م، ف،،،،،،فْن َنَب،،،،،،ْذ    َوَغْي،،،،،،ُرُه َتَرخُّ

 الَكْس،َب أِج،ْ  إْرَفاَق،ا -ُشْغَلً بِ،ِه  - 314 

 

،،،ْيُ  )أُب،،،،ْو إْس،،،،َحاقا(أ   ْفَت،،،ى بِ،،،،ِه الهَّ

 َوُردَّ ُذْو َتَس،،،،،،،اُهَل يف الَحْم،،،،،،،لِ  - 315 

 

 َك،،،،،النَّْوِا َواألَدا َك،،،،،َلَ ِم،،،،،ْن أْص،،،،،لِ  

 أْو َقبِ،،،َل التَّلِق،،،ْيَن، أْو َق،،،ْد ُوِص،،،َفا - 316 

 

رَِف،،،،،،،ا  ُْ  بِ،،،،،،،الُمنَْكَراِت َكْث،،،،،،،َرًا، أْو 

َع ِم،، - 317  ،،ْهِو، َوَم،،ا َح،،دَّ  نْ بَِكْث،،َرِا السَّ

 

، ُث،،،،مَّ إنْ    أْص،،،،َل َص،،،،ِحْيَل َفْه،،،،َو َرد 

 َل،،،،ُه َغَلُ ،،،،ُه َفَم،،،،ا َرَج،،،،عْ  ُب،،،،يِّنْ  - 318 

 

نْ،،،،،َدُهْم َحِدْيُث،،،،،ُه ُجَم،،،،،عْ  
ِْ  َس،،،،،َقَط 

( َمَع )اْبِن َحنَْبِل( - 319  ( َرَأْوا فِ،،،ي الَعَم،،،لِ   َكَذا )الُحَمْيِديُّ ٍِ  و )اْب،،،ِن الُمَب،،،اَر

، َنَع،،،،، - 320   ْم إَذاَق،،،،،اَل: َوفي،،،،،ِه َنَظ،،،،،رب

 

نَ،،،،،اَدًا ِمنْ،،،،،ُه َم،،،،،ا ُينَْك،،،،،ُر َذا 
ِْ  َك،،،،،اَن 

ُهْورِ  -321  ،،،،ي َه،،،،ِذِه ال،،،،دُّ
َرُض،،،،وا فِ ْْ  َوأ

 

،،،،،،ِن اجتَِم،،،،،،اِ  َه،،،،،،ِذِه األُم،،،،،،ْورِ   َْ 

 لُِعْس،،،رَِها، َب،،،ْل ُيْكَتَف،،،ى بِالَعاِق،،،لِ  - 322 

 

،،،،،لِ   ِْ  الُمْس،،،،،ِلِم الَب،،،،،الِِ ، َغْي،،،،،رِ الَفا

 

 

،ْبِط لِلِفْسِ  َظ،اِهَرًا، َوفِ،ي ا - 323...  لضَّ

 بأنْ 

 َيْثُب،،،،،َت َم،،،،،ا َرَوى بَِخ،،،،،طو ُم،،،،،ْؤَتَمنْ  

،،،ُه َي،،،ْرِوي ِم،،،َن اْص،،،َل َواَفَق،،،ا - 324   َوأنَّ

 

 ألْص،،،،ِل َش،،،،ْيِخِه، َكَم،،،،ا َق،،،،ْد َس،،،،َبَقا 

( ، َفَلَق،،،،ْد  - 325  ٍَ )الَبْيَهِق،،،،يُّ  لِنَْح،،،،ِو َذا

 

،،،،،،،نَْد   ،،،،،،،َماُ  لَِتَسْلُس،،،،،،،ِل السَّ  آَل السَّ

ال تأخيذ  -إن شياء اهلل-بصفة رواية ايحديتع في  مسائل عديدة يكدها   ذا ايفصل األخير يف ما يت  ق 

ا   اي ون وايتوفيق. ۵ع نسأا اهلل -بإذن اهلل ت ايب-مدا وقت ا ك ير 
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 : ؒ ع يقوا ايحافظ اي راقي المسال  األولى

َب،،،،هْ  - 304 ،،،،ْن ثَِق،،،،َ  َفَكذَّ َْ  َوَم،،،،ْن َرَوى 

 

 َفَق،،،،،ْد َتَعاَرَض،،،،،،ا، َوَلكِ،،،،،ْن َكِذَب،،،،،،هْ  

 َلَ ُتْثبِ،،،،َتْن بَِق،،،،ْوِل َش،،،،ْيِخِه، َفَق،،،،ْد  - 305 

 

َب،،،،ُه اآلَخ،،،،ُر، َواْرُدْد َم،،،،ا َجَح،،،،ْد    َكذَّ

ث    ذه ايمسأيةع يذكر فيها ايحافظ اي راقي مسأية  كيان قيد وقيا يهيا نظيائر فيميا ديبقع و يي لن ي حيدِّ

يتع فميا ايحكيم يف قا  بحديتع ثم ي دكر ذي  اي قةع تحدي   يهذا ايراو  بذي  ايحدايراو  عن لحد اي ِّ 

بي  اي  ب اي قية؟ لو كذ  ثي  بيذي   ذه ايرواية؟ وما ايحكيم بايدسيبة يهيذا اييراو  اييذ  كيذ  قية ونفيب لني  حد 

 ايحديت؟

 فهنا مسألتان، فيقول الحاف  العراقي:

َب،،،،هْ  - 304 ،،،،ْن ثَِق،،،،َ  َفَكذَّ َْ  َوَم،،،،ْن َرَوى 

 

 ......................َفَق،،ْد َتَعاَرَض،،ا 

يا ثقيةع فيايراو  ي  بيت لن شييي  قيد حدثي  هبيذا ايحيديتع ل   ذا اير  او  إذا كيان ثقية ع وشييي  لي  

ث  ذا ايراو  بيذي  ايحيديتع فهديا ت  يار  . ؟ لبقيوا اييراو  فب،أي الق،ولين نأخ،ذ وايشيخ يدفي لن  حد 

 ايذ  يقوا إن شييي حدثدي بذي  ايحديت؟ لم بقوا ايشيخ ايذ  نفب ذي  فإن  كذب ؟

 ظ اي راقي:فيقوا ايحاف

 َوَلكِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْن َكِذَب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،هْ   .......................................

 َلَ ُتْثبِ،،،،َتْن بَِق،،،،ْوِل َش،،،،ْيِخِه، َفَق،،،،ْد  - 305 

 

َب،،،،ُه اآلَخ،،،،ُر، َواْرُدْد َم،،،،ا َجَح،،،،ْد    َكذَّ

ل  لن  ذا اييراو ع إذا كيان ثقية يف نفسي ع م  يوم  ثقتي  وصيدق  ولمانتي ع فتكيذيب ايشييخ يي  بأني  ييم  

 د دبب ا يف لن يكذب   و؛ ألن  ثبت عددنا ثقت ع وإنميا اييير اييذ  ت يار  فيي  قيوا ث  هبذا اييرع ال ي  يحدِّ 

 بل يسقط؛ ألن  دا عددنا ت ار  . ع تر ب ايشيخ وقوا ايراو ع ال ي  

يرة  إن  دما ايشيخ ي   :ايت ميذ يقوا ثع وايشييخ يدفيي ذيي ع فهيذا اييير يسيقطع ال ع  ي ؛ ي  ب ي حيدِّ  ا يفم 

 اويينع لو يما يف ف  هما من ايت ار .   ذين اير  تصر  

 .َوَلكِْن َكِذَبْه َلَ ُتْثبَِتْن بَِقْوِل َشْيِخهِ يقوا: 

ما د ف من لني  ثبتيت ثقتي ع ولميا إذا يف  ذا ايير؛ ي   ب  يكن  ذا ايراو  ين نحكم بأن  كذابع لو كذ  

 بايصدق واألمانةع فإني  ي ي
ي  ف هبيذا ايتكيذيبع لميا مين ثبتيت كان مجهوال ع لو رير م رو   د خيرهع وي    ر 
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الحتمياا نسييان ايشييخع الحتمياا لن  ونفب شيي  تحدي   هبذا ايير فإني  ال ييتهمع يمياذا؟    صدق  ولمانت  

يي تحيديت ذيي  ايير   يي ذيي  ايحيديتع ونس  يع نس  ث  ب ع ثم ب د ذي  نس  او  بيذي  ايحيديتع ايشيخ حد 

  ايقصة ايتي دأذكر ا ب د ق يل.وديأيت لن ذي  وقاع كما يف

اع  ا ال نكذب  ذا ايراو ع وإنميا ايدتيجية لن  يذا اييير لو ما دام فإذ  يع فإذ  لن  يحتمل لن ايشيخ قد نس 

ا ثي  ب ي عايحديت يكيون ميردود  ت يار  ايييرانع  ع فألن ايشييخ يدفيي تحدي ي  بي ع وايت مييذ ييزعم لني  حد 

ي  لن  ذا ايت مييذ يكيون كيذاب اع يمجيرد نفيي ايشييخ تحدي ي  يهيذا يكن ال نأخذ من ذع فتساقط  ذا ايير

 ايحديت.

   َواْرُدْد َما َجَحْد قاا: 

د  داك تفصيل و و ايذ  يف قوي :  ل   ذا ايير ي ر 

ُه بِ،،،،،،، )َلَ أْذُك،،،،،،ُر( أوْ  - 306  َوإْن َي،،،،،،ُردَّ

 

 َم،،،،،ا َيْقَتِض،،،،،ي نِْس،،،،،َياَنُه، َفَق،،،،،ْد َرأْوا 

اكِرِ  - 307  نْ،،،َد الُمْعَظ،،،مِ  الُحْك،،،َم لِل،،،ذَّ
ِْ 

 

 ................................... 

 دا حاية  لخرىع ايحاية األويب: ايشيخ يجزم لن  يم يحدث  ذا ايت ميذ بذي  ايحديتع فهذه ايحايية 

ب ايت مييذ؛ الحتمياا طيروء ايدسييان ع يب ايشييخع  ق داع لن  ذا ايير يسيقط يت يار  ايقيويينع وال ي كيذ 

 ت ميذ.وي بو  ثقة اي

: لن يكون ايشيخ يدفيي  يذا ايسيماعع لو يدفيي  يذا ايتحيديتع بصيينة  محتم يةع م يل لن الحال  الثاني 

ثت هبذا ايحديتع فم ديب قويي  ال لذكيرع لني  يحتميل لن يكيون نسييع قويي  ال لذكير  يقوا: ال لذكر لين حد 

ل لن يكون قد نسي ا يف عبارت ع ما ي   عمحتم  فإذا يم يجزم ايشييخ ع ايدسيان ع ي  عد ع ب تلرق احتمااسافإذ 

ث  ذا ايت ميذ؛ بأن  يم ي     ابطع فميا دام لن ايت مييذ مين ي متذكر يكم ييت ف فايحكم ي ذاكر ايح  فهدا حدِّ

فيؤخيذ بقويي  وال يقيدح ع فيؤخذ بقويي  ل ل اي قة وايحفظ واي بط و و متأكد  متذكر  ذاكر  يهذا ايتحديت

قيدح يف ايحيديت ينة ايمحتم يةع ال ي  يشيخ يروايت  يهذا ايحديت هبذه ايصِّ قدح نفي اذي  يف ايحديتع ال ي

اع و يي ييذكر ا و ذا يدخل تحت ايقاعدة ايتيي  .نفس  وال يف راوي ع فيؤخذ بقوا ايذاكر ل يل اي  يم ك يير 

ذا و ي عمن عدده ع م  زائد يؤخذ بقوي ؛ ألن   و ال يدفي لصيل ايمسيأيةع دده مزيد ع م  لن  يؤخذ بقوا من ع

 عدده زيادة ع م؛ فيؤخذ بت   ايزيادة.



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

524 

ا ق ية لن   يا لن ايدفيي  ديا فيي  تيرددع لو لي   م ع ب ايدايف خصوص  قد  هيو يقيوا ال لذكيرع ال ف  ايم  ب تع م 

ثت فالنع فاي بارة نفسها ال تدفي احتماا تلرق ايدسيان ع ي . ثت  لو ال لذكر لين حد   لذكر لين حد 

 نِْسَياَنهُ أْو َما َيْقَتِضي قاا: 

 يذا ايت مييذ لخيذ عديي  :ر حفظي  ونسييع كيأن يقيوا مي ال  ل  يأيت يف عبارة ايشيخ ما يدا ع ب لن  تني  

ولنا اآلن م ال  يي  م ي كتبي لو ييي  م يي مروييايتع فهيذا ييدا ع يب لني  ال ييذكر ذيي  ايتحيديتع  قديم  

ا يي  ب ابط  يف ذي  ايوقت حتب    .دماع  ذا ايت ميذ مديدفي ولي  

ْن َبْعِضِهمِ  َْ  َوُحكَِي اإلْسَقاُا 

ج  وب ض ل ل اي  م رلوا لن حتب يو لن ايش   د احتماا ايدسييان عديده؛ فإني  تبقيب ايمسياية يخ تردد لو و 

ع ب ق ية ايت ار  ع ما دام لن ايشيخ يدفيي وييو بيرتدد وايت مييذ ي  بيت؛ فيت يار  ايقيوالنع فيسيقط  يذا 

 ايير.

   يقوا ايحافظ اي راقي:

،،،،،اِهِد والَيِم،،،،،ْيِن إذْ  - 308 ،،،،،ِ  الهَّ  َكِقصَّ

 

( الَّ،،،،،،ِذي ُأِخ،،،،،،ْذ    َنِس،،،،،،َيُه )ُس،،،،،،َهْيلب

دأقرل ا حسب ايسياقع يجبع ل  تربلون بين األبييا ؛ ألن  ديا األبييا  فيهيا ميا يسيمب عديد ل يل  

رو  ايت مينع ايت مين  و لن ال يدتهي ايم دي يف شلر ايبيت ايسابقع وإنما يدتهي ايم دي ميا  شيلر اي  

 ايبيت ايالحق.

وكذي  ايحاية إذا جاء  فيهيا ايت يمينع ل  ايشيلر ميا يدتهيي م ي  ايم ديب حتيب تقيرل ايشيلر اييذ  

 ب دهع فهو يقوا: 

،،،،،اِهِد والَيِم،،،،،ْيِن إذْ  - 308 ،،،،،ِ  الهَّ  َكِقصَّ

 

( الَّ،،،،،،ِذي ُأِخ،،،،،،ْذ    َنِس،،،،،،َيُه )ُس،،،،،،َهْيلب

،،ْن )َربِْيَع،،ْه( - 309  َْ نْ،،ُه، َفَك،،اَن َبْع،،ُد  َْ 

 

،،،،ْن    َنْفِس،،،،ِه َيْرِوْي،،،،ِه َل،،،،ْن ُيِض،،،،ْيَعهْ َْ

دن  ي شيا د  يهيذه ايمسيأية ايتيي م دياع ؒ يحكي  دا ايحافظ اي راقي   ع قصة  مروية  يف كتب ايس 

يل بن لبي صاي  ما ربي ة بن لبي عبد ه  مام لبيا داود وايرتميذ ع فإن اإل عايرل ربي ة ايرحمن  و ي قصة د 

رييرة  لبي عبدلخرجوا من حديت ربي ة بن   وابن ماج يل بن لبي صاي  عن لبي  عن لبيي    ه  ايرحمن عن د 

 .«اهدالهَّ  عَ ى باليمين مَ َض قَ » ♀ع لن ايدبي ◙
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ع «ف،ذكرت ذل،ك لُس،َهيل»اي زيز ايدراورد  قياا:  إن عبد  ذا ايحديت زاد لبو داود ب د روايت ع قاا:

يلع فقاا: لخر ه  ثتي  ل  ايراو  عن ربي ة عبداي زيز ايدراورد  ذكر يس  ين ربي يةع و يو عديد  ثقية لين حد 

يل ه  يل نفسي  يقيوا: إني  ال يقول إياه وال لحفظ  فس  يه  ثتي  هبيذا ايحيديتع ولميا د  : إن ربي ية لخيرين لين حد 

دثونع لن  يف آخر حيات  يف  ذه ايقصة نفسها يقوا اييدراورد : وقيد  يل ذكر ايمحِّ ه  يذكر  ذا ايحديتع فس 

يل ع   ة ه  ث ع لذ بت ب ض عق  ع ونسيي ب يض حدي ي  كانت لصاب د  ثي ع ل  يحيدِّ يل  ب يد يحدِّ يه  فكيان د 

يل  عين هبذا  يه  ث عن ربي ة عد  ل  عين د  يل  يحدِّ ه  يل نفس ع فكان د  ه  ايحديت عن ربي ةع عن ربي ة عن د 

 لبي .

ثي ريرةع د س ة مشهورة عديد ايمحيدِّ يل بن لبي صاي ع عن لبي ع عن لبي    ه  ن و يي و ذه ايس س ةع د 

 يو مين لم  ية  يذه ايمسيأيةع ع «اهدالهَّ  عَ ن مَ يْ مِ ى باليَ َض قَ »ع ب شر  اإلمام مس مع فهذا ايحديتع حديت 

يل  ي   يه  يل   يذا ايحيديتع فيأخره بي  ربي يةع فصيار د  ه  ث ب  ربي ةع ثم نسي د  يال  حد  ه  ث بي  عين فإن د  حيدِّ

 .♀ربي ة عن نفس  عن لبي  عن ردوا اهلل 

ا روى لبو  يال  فسيأيت  عين لي   يه  داودع من رواية د يمان بن بالاع عن ربي ةع قياا دي يمان: ف قييت د 

ي : إن ربي ة لخرين بي  عدي ع قياا: فيإن كيان ربي ية لخيرك عديي؛  ع فق ت  «ما أْرفه» ذا ايحديتع فقاا: 

ث ب  عن ربي ة عدي. يال   فحدِّ ه  وربي ية عديده ثقيةع   ذه ايفرتة لصاب  نسيانعيف لن  نسي ي  م لن  يرى ألن د 

ثكم هبذا ايحديت عدي فإن ربي ة قد ضيبط عديي؛ ف يذي  صيار ي   حيدث بي  عين فيقوا: ما دام لن ربي ة حد 

 ربي ة عن نفس .

يي  ث ونس  ين حيد  ا من لنواع ايحديتع و يو نيوع م  و ذه ايمسأية عدد ايمحدثينع ب  هم يج  ها نوع 

ع يكيين ي سيييوطي كتيياب يف نفيي  ايموضييوعع و ييو عييداد ايمفقييود ييو يف وفييي  كتيياب ي يليييب ايب نييداد  

ي و ذا م اا من لم  ت . ث ونس  ن حد   موجود ملبوعع م 

دتقد؛ يذي  ما ذكرنياه وميا نحتياج لن نيذكره ألن يف   داك م اا ذكره ايحافظ اي راقي يف ايشرح م اا  م 

ن لراد لن يراج  ع يراج  .  اإلدداد في  كالمع لو يف اإلدداد إيي  كالمع م 

 قاا ايحافظ اي راقي: ثم

ْب،،،ِد  - 310 َْ عي( َنَه،،،ى )اْب،،،َن 
،،،افِ  َو )الهَّ

 الَحَكِم(

،،،ِن الَح،،،يِّ لَخ،،،ْوِف ال،،،تَُّهمِ   َْ  َي،،،ْرِوي 
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ع هنب ت ميذه محمد بن عبداهلل بن عبيد ايحكيم لن ييرو  عين األحيياءع ؒ ل  لن اإلمام ايشاف ي 

ث اإلنسيان عين شييو  موجيودع وإذا بي  ربما    ع فإنييو  ايت همةع من لجل  ذه ايمسأية ايتي مر   ي حدِّ

ث.  ب د ذي   ذا ايشيو يدسب ت   ايقصة لو ذي  ايير فيدفي  ويتور   ذا ايذ  حد 

ث عن األحياء؛ خو  ايت همةع خو  ايت همة.ولذلك قالوا  : ل ع ال ت حدِّ

ا ذكر اييليب يف  ا نحو  ذا قاا: وألجيل لن ايدسييان ريير ميأ «ايكفاية»لي   مون  ع يب اإلنسيانع كالم 

ه  في   ر  ن ك  ه  م  ر  و    عد  وتكذيب ايراو  ي ع ك  ل  مين ع من اي  ماء ايتحديت عن األحياء بادر إيب جحود ما ر 

ه  اي  ماء ايتحديت عن األحيياء ألني  ر   ر  ث ب  لجل لن ايدسيان قد يلرل ع ب اإلنسان من لجل ذي  ك  ميا ت حيدِّ

ثت عدي  ميا ييي  مين حدي  يي  ايحديتع ثم يتهمي  بأن يعن رجل  من األحياء بحديتع ويدسب ذ ع      حيد 

ه ايتحديت عن األحياء.  ف ذي  قايوا: إن  ي كر 

ا يف ذي ع مدها عن ايش بي لن  قاا ابن عو :   .«حدع ْن األحياءَل تُ »ثم ذكر لخبار 

اق:  ر لن  قاا ي بد ايرز  م  ، فافعلحدِّ إن قدرت أَل تُ »وعن م     .«ع ْن رجَب حيو

 .«إياٍ والرواي  ْن األحياء»وعن ايشاف ي لن  قاا البن ايحكم:  

، ففن الحيَّ َل ُيؤَمن ْليه النسيان»ويف رواية ايبيهقي:  ع ْن حيو  .«َل ُتحدِّ

ا اي   ة يف  ذا ايدهيع ايدهي عن ايتحيديت عين األحيياءع ميا  يي اي   ية؟ خشيية وقيوع ايدسييان يهيذا  إذ 

ث ثع فيمكن لن  حد  ث عين األحيياءع  ايمحد  بع ييذي  قيايوا: ال ت حيدِّ ذيي  ايت مييذع فيت ير   ألن ي كيذ 

 ونظم ذي  ايحافظ اي راقيع ايحافظ اي راقيع يف قوي :

ْب،،،ِد  - 310 َْ عي( َنَه،،،ى )اْب،،،َن 
،،،افِ  َو )الهَّ

 الَحَكِم(

،،،ِن الَح،،،يِّ لَخ،،،ْوِف ال،،،تَُّهمِ   َْ  َي،،،ْرِوي 

 اي انيةع قاا:  ذه  ي ايمسأية األويبع ندتقل إيب ايمسأية 

 َوَم،،،،ْن َرَوى ب،،،،ُأْجَرَا َل،،،،ْم َيْقَب،،،،لِ  - 311

 

( و )اْبُن َحنَْبِل(  اِزيُّ  )إْسَحاُث( و )الرَّ

 َوْه،،،،،َو َش،،،،،بْيُه ُأْج،،،،،َرِا الُق،،،،،ْرآنِ  - 312 

 

 َيْخ،،،،،،ُرُا ِم،،،،،،ْن ُم،،،،،،ُرْوَءِا اإلْنَس،،،،،،انِ  

و   ع ب ايق   
رب ة  من ايق  ب لخذ اي   ر   ذه ايمسأية  ي لخذ اي   بع ألن ميا ي  و  ع ب ق  تقيرب بي  إييب ر 

ا ع ي  فإن ذي  يقدح يف نيت .فةع شرت  في  إخالص ايدي  من اي بادا  ي   ۵اهلل  ض  و 
 من ط ب ع 
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ا ع يب تحدي ي ؟ فيقيوا ي دياس ض  و 
ث لن يل ب ع  حدِّ لنيا  :فهذه  ي ايمسأية ايتي م داع فهل يجوز ي م 

ثكم بحدي ي لو مرويايت حتب تدف وا يي كذا وك  ذا  ذه  ي ايمسأية.ال لحدِّ

 و    ع ب ايتحديتع  يل ي قبيل حدي ي  لم ال؟َمن فعل ذلك، ما حكمه
ن اشرت  لخذ اي   يذه  يي  ؟ م 

بع  ير   يو    ع يب ايق 
ا من ل ل اي  مع ييرون عيدم جيواز لخيذ اي  ايمسأية ايتي م دا؛ ألن ل ل اي  مع لو ك ير 

ث حتب آخذ كذاع لن ظ فيالن ايقيرآن حتيب ت ليديي كيذاا ال ل حبم دب لن  يشرت ع يقوا لنا ال ل حدِّ : يقيواع فِّ

لميا  علن  ال يؤم ايداس يف ايصالة حتب يأخذ ايراتب ايفالينع من األشياص لنفسهم ل  لصيحاب ايمسيجد

 األمر يألئمةع لو ي مدردينع لو يمن ي  م األطفاا ايقرآن؛ فإن  رير داخيل  يف  يذه 
 
إذا كان رزق ا ج    ويي

 ايق ية.

ة من بابع كأن  بيا  وشيراء مين األشيياص وإنما ا  ض   و    من باب ايم  او 
يمسأية ايتي م دا ط ب اي 

 ايذين يستفيدون من  ذا ايشيو.

ن يؤم بايداس فهذه مسأية ل   س لو م  زق ا يمن ي درِّ ا لو ر  زق 
 ى.خر  لما ق ية لن ويب األمر يج ل ر 

ييا مميين ي  لمييا  ييذه ايمسييأيةع فهييي لن ي   ض  و 
ثيي ل ييب ع  ييا مميين ي  حدِّ ض  حفظيي  ايقييرآنع ع لو لن يل ييب عو 

و  ع و كذا
لما ايحديت فإهنم تشيددوا ع ال بأس ب  وتسا ل ل ل اي  م يف تحفيظ ايقرآن لن  يو لخذ في  ع 

الة ال تص  إال بيأن يحفيظ بب يف ذي  يمسي  ايحاجة إيب تحفيظ ايدشر وايقرآنع وألن ايص  في ع ي ل ايس  

يو   يف تحفييظ ايقيرآن يحاجة تسا ل ل ل اي  م لو ك ير مدهمشيئ ا من ايقرآن؛ ف مسي  ا
لميا ع يف لخذ اي  

ا آخرع وط بة   ايحديت لقل من ط بة  لو ممن يحتياج لن  يف ايحديتع فإن  يو امتدا شيو ديجدون شيص 

 يحفظ ايقرآن؛ ف ذي  يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوْه،،،،،َو َش،،،،،بْيُه ُأْج،،،،،َرِا الُق،،،،،ْرآنِ  - 312

 

 ُم،،،،،،ُرْوَءِا اإلْنَس،،،،،،انِ  َيْخ،،،،،،ُرُا ِم،،،،،،نْ  

يو   واألجيرة  
و   واألجرة ع ب دماع ايحديت لو ع ب ايتحيديتع  يو شيبي  بأخيذ اي  

ل  لخذ اي  

و   واألجرة ع ب  عع ب تحفيظ ايقرآن
م مايتحفيظ ولخذ اي   ر  لني  ال  حن مروءة اإلنسانع ونب   يف ايشريي 

م ايقصد بأن األخذ ع ب ايقرآن ل   ر  م ايميروءة  يو األخيذ ع يب جرة  و ايذ  يي  ير  يميروءةع وإنميا اييذ  يي 

 ايحديت.

لما ق ية األخذ ع ب تحفيظ ايقرآنع ف مسي  ايحاجة إييهاع كما ق ت قبل ق يلع تسيا ل ل يل اي  يم 

 فيها.
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 قاا: 

 َلكِ،،ْن )أُب،،ْو ُنَع،،ْيَم الَفْض،،ُل( َأَخ،،ْذ  - 313

 

َص،،،،،،،،،،،،،،،،،،،م    َوَغْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ُرُه َتَرخُّ

ثينع ثبت ع  يل  بين ل  لن ب ض ايمحدِّ ي م  ايف    و   واألجرة ع ب ايتحديتع مدهمع لب و  ن   
دهم لخذ اي  

ثين كانوا يأخذون لجرة  ع ب ايتحيديتع ال  كين وريرهع ك  ي بن عبدد   و  ع ورير م من ايمحدِّ اي زيز ايب ن 

ث إال بمقابلع و ذا األمر قد قاا ب دم جواز    يل بقوي :جما  من اي  ماءع مدهم كما دبق قبل ق  ه  ي حدِّ

( و )اْبُن َحنَْبِل( اِزيُّ  َلْم َيْقَبِل ... )إْسَحاُث( و )الرَّ

اق بن را وي ع ولبا حاتم ايراز ع واإلمام لحمد بن حدبلع قايوا: إن  ذا ال يجيوزع ح  ال يجيوز  فإن إد 

ثين علخذ األجرة ع ب ايتحديت و  كانوا يأخيذون األجيرة ع يب ايتحيديت ميدهم لب ي :وكما قال بعض المحدِّ

ي مع ومدهم ع ي بن عبد و  . ن     اي زيز ايب ن 

: ايجيوازع وايجيواز مين خيالا ف يل والق،ول األول: عيدم ايجيوازع القول األول :إًذا اآلن ْندنا قوَلن

ثين.  ب ض ايمحدِّ

 : في  تفصيلع و و ايذ  قاا في :القول الثال  

..................................... 

 

 ف،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،فْن َنَب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْذ  

 الَكْس،َب أِج،ْ  إْرَفاَق،ا -ُشْغَلً بِ،ِه  - 314 

 

،،،ْيُ  )أُب،،،،ْو إْس،،،،َحاقا(   أْفَت،،،ى بِ،،،،ِه الهَّ

يقوا ايمسأية  ذه و ي مسأية لخذ األجرة ع ب ايتحيديت يدبنيي فيهيا ايتفصييلع في دظ ير إذا كيان  يذا  

غ يتحديت اي ث ديرتك عم   ايذ  يكتسب مد  وي ل م مد  عياي  ديرتك عم   ويتفر  ليالب؛ فإني  يف ايمحدِّ

  ذه ايحاية يجوز لن يأخذ لجرة .

ولما إذا كان ال يشن    ذا ايتحيديت عين ايكسيبع لو كيان عديده ميورد  آخيرع فيال يجيوز يي  لن يأخيذ 

 .لجرةع وقاا إن  ذا ايتفصيلع لفتب ب  ايشيخ لبو إدحاق ايشيراز  شيخ ايشاف ية يف زمان 

ثين-يز ايبنيو ع ويذكرون يف ذي  قصة  طريفة ي  ي بن عبيداي ز وكيان يف مكيةع  -و يو لحيد ايمحيدِّ

فالم  ب ض ل ل اي  م ع ب لخذ األجرة ع ب ايتحديتع فقاا: نحن ل يل مكية إذا خيرج ايحياجع قياا لبيو 

ان ايجبالن اي يذان يحاذييان ايك بية.   
ي ق  ب ي  وق    ان: لطب قع لبو ق    

ي ق  ب ي  يق    جياج إذا  :فهيو يقيوا ق  إن ايح 
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لب قان ع يداع فيصيبدا ضيق  شديد يف ايم يشةع ف يذي   خرجوا من مكة لصابدا ضيق  شديدع فكأن ايجب ين م 

 نحن نحتاج إيب لن نأخذ ع ب ايتحديت.

ا  ؤالء ايم   ثون ايذين كانوا يأخذون ع ب ايتحديتع إنما كانوا يأخيذون بسيبب ايحاجيةع ولهنيم إذ  حدِّ

وال شي  لن ع فيإهنم دييه كونع وي يي ون عييايهم هتمتفرروا يهذا ايشيأنع فيإذا ييم يأخيذوا ميا يقيوم بقيو

يو  ع ال يل يب ايم  
ع لخذ األجرةع األجرة ايتي  يي ع يب ديبيل اي   ث وال اي يايمع األويب عدم األخذ  حيدِّ

ظ ايداس ايقرآنع ال يل وال ايذ  ي   اع إذا جاءه شيحفِّ ض  و 
من ريير إشيرا  نفي  ف يأخيذع  ءب من ايداس ع 

اًن،ا كم،ا جَّ ْلِّ،م مَ »واي  مياء يقوييون: األجيرع ي  فهو لويب ولويب يييي و يي  وإن ادتلاع لن ي ف عن ذ

لِّمت مجاًنا ظ  من قبيل وع  ِّيم مين «ُْ فِّ ظ ايقرآنع  و ح  ثع لو  ذا ايذ  حف 
ع ألن  ذا اي ايمع لو  ذا ايمحد 

 قبل مجان اع فيدبني لن ي   ِّم ريره كذي  مجان ا.

ا  ذا ما يت  ق بمسأية لخذ األ  جرة ع ب ايحديتع وندتقل إيب ايمسأية ايتاييةع قاا:إذ 

 َوُردَّ ُذْو َتَس،،،،،،،اُهَل يف الَحْم،،،،،،،لِ  - 315

 

 َك،،،،،النَّْوِا َواألَدا َك،،،،،َلَ ِم،،،،،ْن أْص،،،،،لِ  

 أْو َقبِ،،،َل التَّلِق،،،ْيَن، أْو َق،،،ْد ُوِص،،،َفا - 316 

 

رَِف،،،،،،،ا  ُْ  بِ،،،،،،،الُمنَْكَراِت َكْث،،،،،،،َرًا، أْو 

،،ْهِو، َوَم،،ا  - 317  َع ِم،،نْ بَِكْث،،َرِا السَّ  َح،،دَّ

 

، ُث،،،،مَّ إنْ    أْص،،،،َل َص،،،،ِحْيَل َفْه،،،،َو َرد 

األديباب ايتيي تسيبب لن نحكيم ب ي ف  ب ض لدباب ض ف اييرواةع ل  كر  هدا ايحافظ اي راقيذ 

اع قاا: د  ا ثم ن ود إييها واحد  واحد    ذا ايراو ع ن   

 َوُردَّ ُذْو َتَس،،،،،،،اُهَل يف الَحْم،،،،،،،لِ  - 315

 

 َلَ ِم،،،،،ْن أْص،،،،،لِ َك،،،،،النَّْوِا َواألَدا َك،،،،، 

األد    ذا واحد  م  و  ايد و  ع  ذان م االنتسا ل يف ايتحملع ك  ل  ن  لص 
ال  م   :ا ك 

 أْو َقبِ،،،َل التَّلِق،،،ْيَن، أْو َق،،،ْد ُوِص،،،َفا - 316

 

رَِف،،،،،،،ا  ُْ  بِ،،،،،،،الُمنَْكَراِت َكْث،،،،،،،َرًا، أْو 

َع ِم،،نْ  - 317  ،،ْهِو، َوَم،،ا َح،،دَّ  بَِكْث،،َرِا السَّ

 

، ُث،،،،مَّ إنْ  أْص،،،،َل َص،،،،ِحْيَل َفْه،،،،وَ    َرد 

 : ذه األنواع اييمسة من األدباب ايتي ي    ف ايراو  بسببها :ل  يقوا 

ي السبب األول ن كان في  تسيا ل  يف ايتحم   يو لخيذ ايحيديتع ايشييو  يو بيين  :ايتحميلو لقاا: م 

 :حايتين

 .إما حاية تحمل

 .وإما حاية لداء
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م صياحب ع لو يدشينل ك ِّيج ي  ايتحيديتع لو ي  لن يديام يف م :م ل فمن كان يف تحم   ض ف وتسا ل

ث ي  بأمر  آخرع وايم   ث فهيذا يكيون ديحدِّ يع بب ا يف ضي ف روايتي  عين ذيي  ايشييخحيدِّ بيد لن ماع الألن ايس 

ث مين لجيل لن ي   يا يميا ي  صيح  ميا يف كتابي  إذا كيان م  يكون في  انتباه ومتاب ة ي شيخ إذا حد  ث بي  يايف  حيدِّ

ل ع ب ايشييخع ايشيخع وكذي  إذا كان  يا إذا قيام ايشييخ بايتصيحي  لو اديتدراك في قر  يدبنيي لن يكيون مدتبه 

 شيء من ايسقط يف ايكتاب.

 األداء ال من لصلع ما م دب ال مين لصيل؟ :وأيًضا من التساهل الذي يقع فيه الراوي ويقدح يف روايته

ث ايراو  حيدما يسما من شيي  يكون م   كتابع وايشيخ ي   ث بي  ايشييخ ميا  ايت ميذوحدِّ يقابل ميا يحيدِّ

 .ما يف ايكتابع فيصب   ذا ايكتاب لصل ذي  ايت ميذ

ث من لصي    اع جاء وحدث ال من كتاب ع وإنما لخذ ل  كتاب  يم ي حدِّ ع فهيذا    إذا جاء ب د لن صار شيي 

مين  ت  ألني  ربميا كيان يف ذيي  ايكتياب لحادييت ييسي نوع تسا ل يقدح يف روايت ع يماذا يقيدح يف روايتي ؟

ع     يي األديانيد ايتيي يف لصي    يت فيةع ييسيت  بما كان يف ذي  ايكتياب لديانيد م  ع ر     األحاديت ايتي يف لص   

ربما كان فيها زيادة ربما كان فيها نقيوع ربميا كيان فيهيا تصيحيفع فيال تدلبيق روايتي  ايتيي يرويهيا عين و

ث ثون يشرتطون يف ايير  ف هذا ايمحدِّ ع ذي  ايكتاب ايذ  روى عد  ب د ذي شيي  ما ما يف  او ع لن ي حيدِّ

ث من  ل م  لصل  من األصلع ي حدِّ يف صفة رواية ايحيديتع وصيفة  -إن شاء اهلل- تمدع وديأتيدا كالم  مفص 

 قيمة ت   األصوا....... كتابت ع فيما يت  ق بايمقاب ة واألصلع كيف 

 أْو َقبَِل التَّلِقْينَ 

او  :من لديباب ضي ف   مج ي  ايسيماعع يف لني  يكيون مي ال   :ايت قيينع ايت قيين بم ديبلن يقبيل  ايير 

ث ايشيخ بحديتع ويأيت شيو يف ايمج ي ع وي م يي ع يي ع لو ي ييرهي   بحيديتع ويقيوم  يذا ايشييخ  حدِّ

يا يي  مستح ير   دون لن يراجا لصيوي ع دون لن يراجيا لصي   ب  بايتحديت فيأخيذ اع ودون لن يكيون حافظ 

يا يهيذا  يذا ايشييو ايحاضير ي مج ي  وي    ذا ايحديت ايذ  حدثي  فيي  ث بي  دون لن يكيون حافظ  حيدِّ

سمب ت قيد ا فهذا ت قين ايراو  ايذ  يقبل ايت قيين فيإن ويف كتاب ع فهذا ي      ايحديتع ودون لن يكون يف لص   

 ذي  ي  د دبب ا يف ت  يف روايت .
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ه،ا ير  بك يرة روايية ايمدكيرا لن يوصيف اييراو   :أيًضا من األمور التي تسبب ضع  الرواي،  وردِّ  ع م 

ن  و لوثق مد ع ن م رع ل  من لشهر ت اريف  لن نقوا: ما خايف في  اي  يف م  ا ايمقصود بايمدك   م دا دابق 

ك ير مين ايتحيديت لو األحاديت ايتي يتفرد هبا اي  فاء وفيها ايدكيارة يف متوهنياع فيإذا كيان اييراو  ي   

 م  يييايف فيهيا رواهتييهبيذه األحاديييت ايتيي ي  
سييبب ك يير مين ذييي ؛ فيإن ذييي  ي  دكيرةع وي  اع ويتفيردون بييأمور 

تألن  ذا يدا ع ب عدم تحرِّ  عت  يف روايت  ي اي ع ف و كان م  ا يما لك ر من ايرواية عن اي  فاء. حرِّ ز  تحرِّ  م 

خي واي بط  ز وايتو  ثون يدظرون يف ايراو  إذا كان من ل ل ايتحر  واإلتقيان؛ عرفيوا يي  قيدره وايمحدِّ

فوه يهيذا ع مدزيت و ي ع وعدم تحرزهع ف ي   وإذا كان ممن يرو  ك ما وقا بين يدي ع دا  ذي  ع ب عدم تحرِّ

ا إذا كانت  ذه ايمدكرا  ال ي  ر  ايم   او    تهم هبا إال  وايسببع خصوص  مي ال  ييرو  مدكيرع إال  يذا ايير 

ح  وال  «اَلْت،دال مي ان»بإدداد ماي  عن نافا عن ابن عمرع ب ض ايرواة وجدنا م يف  ير  ال يوجيد فييهم ج 

وتج،د أن ال،ذهبي  علو ال يرو يا اي قيا  ت ديلع يكن انفردوا برواية لدانيد  ي يف مدتهب ايصحة ال ي رفهيا

ح وال ت يديل؛ ألني  انفيرد بإديداد  صيحي  بميتن  مدكيرع يقول ير  : اآلفة فالنع  ذا ايراو  ايذ  ييي  فيي  ج 

ف  يهذا ايسببع ويكون  و آفت . رعانفرد بإدداده ايصحي  ومتد  مدك  في  ِّ

،وأيًضا من أسباب الضَّ  رف بكثرا السَّ ُْ ع ل  بك يرة اينف ية واييليأ يف ايرواييةع فمين ي  ير  هوع  أو 

 بك رة اييلأ واينف ة يف ايرواية؛ فإن ذي  يكون دبب ا يف ت  يف .

َع ِمْن ... أْصَل َصِحْيَل   َوَما َحدَّ

ر  بك ير ث مين األصيلع وإنميا اعتميد ع يب اييليأ واينف يةع ييم ي  وة ايسيهو  ذا ايراو  ايذ  ع  حيدِّ

لما إذا كان ي تميد يف كتابي ع فحتيب ييو كيان مين ل يل ايسيهو واينف يةع مين ع ففي  ذه ايحاية ي    ف حفظ 

 فإن ذي  ال يقدح يف روايت ع فهذا م دب قوي : ايحفظناحية 

َع ِمْن ... أْصَل َصِحْيَل    َوَما َحدَّ

ثقويي : ) ن يدبني من ناحية عالما  ايرتقيمع لال تج ل فاص ة بين يذي  كا  (بك يرة ايسيهو وميا حيد 

   وألن ايسياق يقوا:ع ما ت ج ل ايفاص ة ب د قوي : صحي إن

َع ِمْن ... أْصَل َصِحْيَل، رَِف بكثرا السهو َوَما َحدَّ ُْ  أو 

ث ميين لصيي   ايصييحي  فييإن   روايتيي  مييردودةع يييذي  قيياا إذا كييان م ييرو  بك ييرة ايسييهوع ويييم يحييدِّ

ل بم دب مف وا ع(َفْهَو َرد  ) ايحافظ اي راقي:    .ل  مردودع من ادت ماا ف   
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ا قوي :   إذ 

َع ِمْن ... أْصَل َصِحْيَل   َوَما َحدَّ

ن يك ر مد  ايسهوع لن  ال ي    ف إال إذا كان ال ي تمد ع ب كتاب .   ذا قوا  يف م 

إن روايت  صحيحةع ال تقدحع لما إذا كيان ك يير ايسيهو وال ي تميد ع يب لما إذا كان ي تمد ع ب كتاب ؛ ف

 كتاب ع فجما بين ديئتين.

فيإن  -وإن نسيي  يو-ألني  حتيب  دسيبلما إذا كان ك ير ايسهوع و ي تمد ع ب كتابي ع فيإن ايكتياب ال ي   

 كتاب  ايوصف في  محفوظ.

 :ودبق م دا بذا  ايدروس لن ايحفظ عدد ايمحدثين نوعان

إن -ع ولن ك يهما م  ترانع حفيظ ايصيدر وحفيظ ايكتيابع ودييأتيدا مسيأية دَر وحف  كتابحف  ص

ن ال يكون حافظ ا يما يف كتاب ع  ل ي  تيد بروايتي  لم ال؟ ديتأيت يف موضي ها«األلفي »يف  -شاء اهلل -ع و ي م 

 .-إن شاء اهلل

 ثم قاا:

 َل،،،،ُه َغَلُ ،،،،ُه َفَم،،،،ا َرَج،،،،عْ  ُب،،،،يِّنْ  - 318

 

نْ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َد  
ِْ  ُهْم َس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َقَط 

يقوا:  ذا ايراو  ايذ  يك ر مد  ايسهو واييلأع إذا كان يبيِّن ي  اين يطع وال يرجيا عين ر لي ؛ ففيي  

اع ل  يشتد ت  يف ع ل  ال نحكم ب  ف  فقيطع بيل ت يرت ك روايتي ع  اع بل ي  د مرتوك   ذه ايحاية ال ي  د ض يف 

 يماذا؟ ألن  ي يلئع ويف ايوقت نفس ع ي صر ع ب  ذا اييلأ.

   ف ذي  قاا:

 َل،،،،ُه َغَلُ ،،،،ُه َفَم،،،،ا َرَج،،،،عْ  ُب،،،،يِّنْ  - 318

 

نَْدُهْم   ِْ  َسَقَط 

م   د د   
ط  ع  ق  ا د  ما يفظ توكيد.«ُجِمعَ »حدي    يكون داقل ا مرتوك   ع ج 

( َمَع )اْبِن َحنَْب،ِل( - 319  َكَذا )الُحَمْيِديُّ

 

( َرَأْوا فِ،،،ي الَعَم،،،لِ و  ٍِ  )اْب،،،ِن الُمَب،،،اَر

 

 

 ع عبداهلل بن ايزبير تقدم م دا األدبوع ايماضيي لني  عبيداهلل بين ايز  ل  لن اإلمام ل
ي د  م  بيير حمدع وايح 

ي ييد   ت ميييذ اإلمييام ايشيياف ي  م  ييرت كع ؒ ايح  يين  ييو هبييذا ايوصييف ي  ا لن م  ل و  ع وكييذي  ابيين ايمبيياركع ر 

 .(َقاَل: َوفيِه َنَظرب ) ثم قاا ايحافظ اي راقي: ويسقط حدي   ك  .
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ا قوا ن ايمقصود بقوي : قاا؟ايحاف إذ  ع يقيوا قيااع ويف  يذا ؒ ابين ايصيالح  ظ اي راقي: قااع م 

ع لن يف  ذه ايمسأية تفصييلع ؒ ايقوا نظرع ل   ذا اإلطالا في  نظرع وايدظر ايذ  ي دي  ابن ايصالح 

 عديد األئمية ايسيابق ذكير مع ل  ايدظير لني  يدبني
 
سيأية ي لن ت قي يد  يذه ايموال ش  لن  ذا ايتفصيلع مرعي

رِّ  بيلئ ع ولصر  ع ي ع  ل ي رت ك لم ال؟ عبتفصيل  يؤالء  قال األئم  ل  مسأيةع إذا لخلأ ايراو  خلأ ع وع 

اع قاا ابن ايصالح يف  ذا ايكالم ماذا؟ نظيرع ميا  يو ايدظير؟ ايدظير لن ايمسيأية فيهيا  كع يكون مرتوك  لن  يت ر 

 تفصيلع ما  و ايتفصيل؟ يقوا:

نَاَدًا ِمنُْه َما ُينَْكُر ذاَنَعْم إَذا ... َكا 
ِْ  َن 

 ل  يقوا إذا كان عدم رجوع  عن خلئ ع دبب  اي داد وايتكرع يكون ماذا؟ مرتوك.

لنا متأكد لن  ذا ايحديت  كيذا ديم ت ع  :ولما إذا كان بسبب ل  تأكده ل  وتأكده وقوة حفظ ع يقوا

او  صيار عديده ؛ ألن  يذا ايير     ي  ديبب ا يف ترك يذ وما تزعمون لن  خلأ  و اييلأع ففي  ذه ايحايةع ال ي  د  

ة يف ل  عديده مزييد احتييا ع وقيو  ع مزيد إتقان وحفظع بل باي ك   ذا يدبني لن ي شاد ب  ال لن ي حكم برتك 

لنا لعيرت  ع يب تيلئتيي يف  يذا؛ ألن لنيا متأكيد وديم ت   كيذاع يكين بشير  لن  :ايحفظ؛ ف ذي  يقوا

 ن ع ولن  يم يقصد اي داد وايتجر وايتكر.يكون م روف ا بحفظ  وإتقا

يرِّ   ين إذا ع  يف ايشرح ذكر ب ض األمور ايتي ربما ال نحتاج إييهاع ل  مميا يؤييد ايقيوا بيرتك روايية م 

ن ايذ  ت يرتك ايروايية عدي ؟ بيلئ    قياا: إذا تميادى  ولصر  ع ي ع يقوا ابن مهد : قاا ابن مهد  يش  بة: م 

جتما  ع ي ؛   م 
ثين يف ر ط  ويم ييتهم نفسي  عديد اجتمياعهم ع يب خالفي ع تالحظيون ييا إخيوان دقية ايمحيدِّ

جتميا  ع يي ع -ل  ر يط  - ادم وا ماذا يقوا ش  بة: إذا تمادى يف ر يط عاي بارة  ذه دقيقة يف راية ايدقة ؟ م 

 آخيرع فب ييِّ ي دي 
يحيديت ن يي  لن  يذا اكل ايرواة يروون ايحديت ع ب وج ع و ذا ايراو  رواه ع يب وجي  

قابيل إجمياعع دفيرد يف م  واإلجماع إجماع ايرواة اآلخرين ك هم ع ب خال  قوي ع فهو م   عخلأ ايذ  تروي 

ن يف ل  ذا  و ايذ  يقوا: ويم ي  .فهذا  و ايذ  ي رتكع تهم نفس  عدد اجتماعهم ع ب خالف فم 

ا ييست مسأية لن  م ال  ثالثة لشيياص خيايفوه فييرتك حفظي  الع واإلجمياع  كيل اييرواة مجم يون فإذ 

 ي رتك.  ذه ايحاية ع ب خالف  و و ي صر ع ب خلئ ع ففي



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

534 

ا يقوا ابن حب ان  اب ا»: ؒ لي   م  ع ف م يرجا عد  وتمادى يف ذي  كيان كيذ 
ه وع   ع «إن ب يِّن ي  خلؤ 

ا فحكم بأن  كذابع  ؒ بن ايحب اب ا اقس م  لن  لخلأ وتمادى ولصر ع ب خلئ ع يقواما دام جد 
 لن  ع  

 فإن  يكون بذي  كذاب ا.

 ع يقوا ايحافظ اي راقي: المسأل  األخيرا

ُهْورِ  -321 ،،،،ي َه،،،،ِذِه ال،،،،دُّ
َرُض،،،،وا فِ ْْ  َوأ

 

 

،،،،،،ِن اجتَِم،،،،،،اِ  َه،،،،،،ِذِه األُم،،،،،،ْورِ   َْ 

 لُِعْس،،،رَِها، َب،،،ْل ُيْكَتَف،،،ى بِالَعاِق،،،لِ  - 322 

 

،،،،،لِ   ِْ  الُمْس،،،،،ِلِم الَب،،،،،الِِ ، َغْي،،،،،رِ الَفا

 

 

،ْبِط ب،أنْ  لِلِفْسِ  َظاِهَرًا، - 323  َوفِ،ي الضَّ

 

 َيْثُب،،،،،َت َم،،،،،ا َرَوى بَِخ،،،،،طو ُم،،،،،ْؤَتَمنْ  

ح وايت يديلع بيل حتيب يف لنيواع  ديابقة يف األعصيار   ير    يقوا:  ذه ايشرو  ايتي م ت م ديا يف ايج 

ن ييت وادييتقر  اشييرتاطهاايمتييأخرة صييار ايديياس يتسييا  ون فيهيياع ولعرضييوا عيين  وِّ  ع ؛ ألن ايكتييب قييد د 

وِّ  األحاديت ال ع و«ديدن لبيي داود»كتياب   ي ير ع ف و كان  يذا اييراو  ييي  بحيافظ الن ت وادتقر  قد د 

ع لن لحد ايرواةع يي  بحافظ  ممن يرو   يذا ايكتيابع بيأن  يذه ايكتيب قيد تيواتر ع «صحي  ايبيار »

يف  وايحديت قد تم تدويد ع ففي األعصار ايمتأخرة ال ت شرت   ذه ايشرو ع و األعصار ايمتيأخرة اخت   يف  

ثين.  تحديد ايفرتة ايزمدية ايفاص ة بين عصر ايمتقدمين وعصر ايمتأخرين عدد ايمحدِّ

فم ال  ايحافظ ايذ بي يرى لن ايحد ايفاصل بين ايمتقدمين وايمتأخرين رلس اي الثمائةع ل  ثالثمائة 

 تقدمين.فما قبلع  ذا عصر ايم   299فما ب دع  ذا عصر ايمتأخرينع 

 رى لن ايحد ايفاصل رلس اييمسمائة رلس اييمسمائة.ي ؒ وايحافظ ابن حجر 

ه بلبقة ايب ن جاء مين ب يد مع ع فمن قب  ع  ؤالء ايمتقدمونهقي واييليب ايبنداد  يوب  هم حد  م 

 ؤالء متأخرونع ودبب االختال   و لن ايتقدم وايتأخر نسبي ل  م ال  اييدارقلدي ي  يد بايدسيبة إييديا مين 

ن لراد لن ي ر  ف ل ع  م ايسابقين ع ب ايالحقيين ف يقيرل يف جمياايمتقدمينع  و بدفس  يقوا محميد  : م 

 حديت ايز ر .ي  ي ذ  بن يحيب اي

يكيين  ع  يع بايدسيبة إييب ايييدارقلدي متقيدمع واييدارقلدي بايدسيبة إييي  متيأخرذ  فمحميد بين يحييب ايي

ايمتقييدمينع فسييبب  بايدسييبة إيييب ابيين ايصييالح واي راقييي ونحيين يف  ييذه األعصييار ايم اصييرة ن  ييده ميين

 االختال   و لن ايتقدم وايتأخر ق ية فيها نسبية كبيرة. 
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 إذا كان ال ت شرت  ك ير من  ذه األمورع فما  ي ايشرو  ايتي ت شرت  يف  ذه األزمان ايمتأخرة؟

 يقوا:

ُهْورِ  -321 ،،،،ي َه،،،،ِذِه ال،،،،دُّ
َرُض،،،،وا فِ ْْ  َوأ

 

،،،،،،ِن اجتَِم،،،،،،اِ  َه،،،،،،ِذِه األُم،،،،،،ْورِ   َْ 

إن شياء - ذه ايشرو ؛ ألهنا ص بةع ألهنا ص بةع و ألمر  آخر ديأتيدا يف هناية األبيا  ل  ال يشرتطون  

 .-اهلل

لن ايمتقدمينع كانوا يمتازون بس ة ايحفظع وكما مير م ديا يحفظيون مئيا  األييو   :ووجه الصعوب 

و حفيظ من األدانيدع يحفظون األحاديت بأدانيد اع وييست ايق ية يا إخوان حفيظ ايميتنع اإلشيكاا  ي

 ايمتن بإدداده.

ا وال عشرة وال مائةع وإنما  يي عشيرا  األييو ع بيل مئيا  األييو ع  ا واحد  واألدانيد ييست إدداد 

 فاإلمام لحمد يحفظ ليف ليف حديت.

ع فيحفظيون  «لحفظ مائة ليف حديت  صحي ع ومائتي لييف حيديت  ريير صيحي »وايبيار  يقوا:  

سير وصي وبة  فهذا ايحفظ مئا  األيو  من األحاديت. ايواديا ال ي شيرت  يف  يذه األزميان ايمتيأخرة؛ ي  

ا مديا يرييد لن يحفيظ ثيالث لو لربيا لديانيدع  ا بسيبب طيوا األديانيدع ل  ييو لن واحيد   ذا األمرع خصوص 

ا ع يي  وذيي  بسيبب طيوا اإلديدادع اإلديداد يكيون  ♀يرويها مد  إيب ايدبي  ير 
س  ؛ يكان ذي  ع 

يا.في  عشر ♀بيددا وبين ايدبي  ع لرب ة  وعشرون راوي اع ثالثيون راوي   يل  ونع لربا  وعشرون راو 

ا بيد  وبين ايدبي  ن يحفظ إدداد  ييي  كيذي   تابا ايتياب  يع وايتياب  ي وايصيحابي؟ ♀ و م ل م 

سر  ذه ايق ية. ا كان ي  دور  يف ع   فلوا األدانيد لي  

ا ي كتفيب بشيرو ع قياا: ي كتفيب باي اقيلع لن يكيون  ي  ذا اييراو  مين ل يل اي قيلع ولن يكيون قاا: إذ 

ا. ا رير فاعل  ي فسق ظا ر  اع ولن يكون باين   مس م 

قع  ذا ما يت  ق باي داية فسِّ ا م   .ال ي  ر   لن  قد ارتكب لمر 

ا يف اي داية ي شرت  في    :شرو لرب ة إذ 

 اإلدالمع وايب وغع واي قلع وعدم ظهور ايفسق.

تسيا ل يف ايروايية إذا كيان ال يحفيظع ف يي   يذا تع إذا كيان م  فإذا كان مي ال  مين ايشيرو  ايتيي م ي

ا في ع فإن اي ا حفظ ايصدرقادح   لما ما يت  ق باي بطع فسيأيت يقوا:ع حفظ ال ي شرت ع خصوص 
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ْبِط بأْن ... َيْثُبَت َما َرَوى بَِخطو ُمْؤَتَمنْ   َوفِي الضَّ

ي بييط ثقييةع و ييذه ايصيورة تت يي  بم يياا يف   ييذا ايكتييابع ا  م  يف اي يبط ي كتفييب بييأن ي  ب يت لنيي  قييد د 

ماع ايلفل ايمميز عمره دت ددوا  ديبا مكن لن يح ر ايلفل ايصنير مج   ايس  األعصار ايمتأخرة ي  

ك يير مدي  ال  ددوا  عشر ددوا ع يح ر مج   ايسماعع  يل  يذا ايلفيل ايممييز يفهيم كيل ميا يسيما؟

ثين يف األعصار ايمتأخرة تسا  و ييفهمع يكن ايمحدِّ ا ما يف ذي ع واشرتطوا فقيط لن اييذ  ي قيِّيد يي  لني  د 

ن ما يكون ل  شيوع ألن  ر   ثقة ت م  ؤ  ما ح ر  ذا ايلفل يف مج   ويم يحفظ يف مجاي  ربميا ح ير ب  م 

 يف مج   نصف ايمج   ونام يف ايدصف اي اين.

ى  عفال بد لن يكون ايذ  ي قيِّيد  يذا ايسيماع ثقية بحييت لني  يشيرح ايواقيا يرو  ن  بحييت لني  ال م  ت م  يؤ  م 

 يتقوا.

ي بيهقيي يف خاتمتي  يف ايلب ية ايهدديية ايقديميةع  «الس،نن الكب،رى»م ال  يف ب ض كتيب ايحيديت م يل 

 تجدون لن ايذ  كتب ايسماعع يكتب تفاصيل رريبةع تدا ع ب قوة يف اي بط وثقة ولمانة.

الثة مجياي  لرب ية مجياي  وفيالن ح ر وكان يد   لو فالن يم يح ر م ال  فات  ث :يقوا فالن م ال  

ن بجوارهع فم ل  ذا ايتدقيقع يدا ع ب  ذه ايق يية ايتيي ذكر يا ايحيافظ اي راقييع و يي  كان يتك م ما م 

د ا. ت م  ؤ   لن يكون  ذا ايكاتب م 

ع في شرت  يف ايراو  لن يرو  من لصلع ميا  يو ايشير  يف الهرا الثاين يف الضبط : لن  يرو  من لصل 

  ذا األصل؟

ن يوافق لص   اصل شيي ع ل  م ال  إذا كان يرو  لحاديت شيي  من كتابع فيدبنيي لن يكيون كتابي  ل

ا؟ عن طريق ايم   ا يكتاب شيي ع كيف يكون موافق  قابيل قابل  يو بدفسي ع و إميا لن ي  قاب ةع إما لن ي   ذا موافق 

 .لحد من ي ق في 

،،،ُه َي،،،ْرِوي ِم،،،َن اْص،،،َل َواَفَق،،،ا - 324  َوأنَّ

 

 َش،،،،ْيِخِه، َكَم،،،،ا َق،،،،ْد َس،،،،َبَقاألْص،،،،ِل  

 كما دبق لن ايرواية من رير لصل يقدح يف ايروايةع فال بد لن يرو  من لصل  موافق  ألصل شيي .  
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) ٍَ )الَبْيَهِقيُّ يي  لِنَْحِو َذا ق  ع صياحب ؒ ل  يم ل  ذا ايقواع وبم ل  ذا ايقواع قياا ايحيافظ ايب ي ه 

ن ييتع واألحاديييت قييد ل  رلى تسييا ل بايدسييبة يألع «ايسييدن»كتيياب  وِّ صييار ايمتييأخرة؛ ألن ايكتييب قييد د 

  ع وال يمكن لن يأيت شيو يف األعصار ايمتأخرة يأيت بحديت يزعم لن  يي  من ايكتب ايسابقة.ادتقر  

عي حيدي  ا ال يوجيد يف  ف ذي  م ب م دا يف ايحديت ايموضوع لن من لدية لو من عالميا  ايوضيا لن ييد 

هيذا ييدا ع يب لني  موضيوع م يل ايحيديت ايمسيتمر ع يب ليسيدة فجد يف ايكتيب ال يووايكتب ي بحت عد  

ع  ذا ايحديت تبحت عد  ال يوجد يف ايكتبع فهذا ييدا ع يب لني  «َمن ْرف لغ  قوَا أِمن مكرهم»ايداس: 

 موضوع.

ع ايداظم عن ب ض ايحفاظع يقيواع ويدقيرل عبارتي ع يقيوا: وقيد ؒ  داك نصوص نق ها ايمؤيف 

ثي زمان  ايذين ال يحفظيون دبق إيب نحو ذ ا يف ايسماع م ن ب ض محدِّ ن تود  ا م  ي  ايبيهقي يما ذكر تود 

ل ع يهمع ب د لن تكيون ايقيراءة ع ييهم مين لصيل  حدي  ع وال يحسدون قراءت  من كتبهمع وال ي رفون ما ي قر 

 دماعهم.

يا يحدي ي ع وال لن يكيون عار يا يي ع وال لن ي يليئل  لن  يتسا لع ال ي شيرت  فيي  لن يكيون حافظ  مين  ف 

 وذي  يتدوين األحاديت يف ايجواما ايتي جم ها لئمة ايحديت. عناحية اإلعرابع وضبط األدماء

ل  لن  ذه ايكتيب ال تفتقير إييب صيحة ايسيماع عين  يذا ايشييخع ألن  يذه ايكتيبع ل ع مرويية عين  

 اب .طريق ايتواترع ف و لخلأ  ذا ايشيخ فإن ل ل ايشأن ي رفون خلؤه من صو

 قاا: 

( ، َفَلَق،،،،ْد  - 325 ٍَ )الَبْيَهِق،،،،يُّ  لِنَْح،،،،ِو َذا

 

،،،،،،،نَْد   ،،،،،،،َماُ  لَِتَسْلُس،،،،،،،ِل السَّ  آَل السَّ

  ذا  و ايسبب اي اين يتسا ل ايمتأخرينع ق داع إن  داك دببين ي تسا ل. 

سر تلبيق شرو  ايروايةع يف قوي : السبب األول  ا: ع  ر    س    
 .ي 

ل  اآلن لدانيدنا إيب كتيب ايحيديت ال ي ؤخيذ  .األدانيديب ط ب تس سل : لن األمر آا إالسبب الثاين

مدها صحة  ذه ايكتب لو عدم صحتهاع ل  ال يفتقر كتاب لبي داود ايسدن إيب لن يصي  اإلديداد مديا إييي ع 

دن لبي داود»ألن  ذه ايكتب  يماذا؟ وريره من كتيب ايحيديت متيواترة ميا تحتياج إييب لحيد األديانيدع  «د 

من لوي  إيب آخيرهع وإنميا اي  مياء حرصيوا ع يب ديماع  يذه ايكتيب وتحم هيا مين لجيل تس سيل ندرد  

لن  يذه األمية امتياز  بيأهنم ييروون  ؟ه،ي المي، ا م،ااإلدداد من لجل لن تبقب  يذه ايمييزة يف  يذه األميةع 
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ي ع فيال بيد لن تبقيب  يذه ايمييزةع  يذه ايمييزة ايفائيدة ايتي♀باألدانيد ايمتص ة إييب رديوا اهلل 

 بقيت.

لما ايدظر يف لن  ذا ايراو  حافظ ميتقنع لو ييي  بحيافظ ميتقنع ال ي شيرت   يذاع ميا دام  يو يف نفسي  

ين  فيي ع لو نحيو  عداع وضبط ي  دماع  ثقةع فهذا كايفع حتب وإن كان ال ي ر  حدي ي ع حتيب إن كيان ي   ح 

 .ؒ ذي  مما دبق يف كالم ايبيهقي 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   وسلَّم 
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َؤال ثكم فيالن وفيالنع فيقير  :نريد مدكم توضي  صورة ايت قينع  ل  و لن يقوا قائل  ي شيخ :السُّ حد 

؟لبذي  فإن كان كذي   د  ذا لشد من ايوضا   ال ي   

ر  صورة ايت قين كما : الجواب  شييء مين  يذا؛ لن لحيد حاضير  ايمج ي ايسائل ك ر  لن وانيا إخم 

ثدي فيالن عين فيالنع قياا رديوا  ثكم ب  فالن عن فالنع فيقوا ايشيخ: حد  يقوا ي شيخ: حديت فالن حد 

ميا ديما مين  يذا ايحاضير يف  كذاع يي  بداء  ع ب لن  يحفظ ايحيديتع وإنميا بدياء  ع يب ♀اهلل 

ا يف  ذا اع ايمج   يا لن ايجايسيين اآلخيرين دييتتب ون  يذا ايحيديتع فهذا يسبب ض ف  ييراو ع خصوص 

 ل  و من مرويا  ايشيخ لم ال؟ وإذا وجدوه لن  يي  من مرويا  ايشيخ ع ميوا لن ايشييخ يقبيل ايت قيين 

فون  يهذا ايسبب.  في  ِّ

؟ د  ذا لشد من ايوضا    و يقوا األخ: لال ي   

ن ي  م وإذا ع  ذا نيوع  مين ايوضيا وايكيذب فال ش  لن كذبلن  يكذب قصد لن ي إذا كان  ذا ايم قِّ

ا وكذب ا.ايو مكان ع ب دبيل   ع فال يكون وض  

اح  ع ض  ِّف بسبب لن  كان يقبل ايت قيين ؒ ومر م دا يف دروس  دابقة لن دفيان بن وكيا بن ايجر 

ل يف كتب  ما يي  مد ع فم ل  ذا ي     ف ايراو  بسبب . ا ي دخ   وريرهع ل  ولي  

ْن َبْعِضِهمِ )ايبيت ثالثمائة ودب ة:  :َؤالالسُّ  َْ  َوُحكَِي اإلْسَقاُا 

 ل  قاا:

نْ،،،َد الُمْعَظ،،،مِ  - 307
ِْ اكِرِ   الُحْك،،،َم لِل،،،ذَّ

 

،،،،ْن َبْعِض،،،،ِهمِ   َْ  َوُحكِ،،،،َي اإلْس،،،،َقاُا 

 ل  لن ب ض ل ل اي  مع يرى لن ت سقط رواية  ذا ايراو ع ايذ  لنكر شيي  تحدي   بذي  ايحديت. 

َؤال   ل  داك دييل ع ب مدا لخذ األ جرة؟ :السُّ

ايدييل األدية اي امة يا إخوان يفع األديية اي امية يف اإلخيالص يف اي بيادا ع ولني  ال يل يب الجواب: 

إن أح  م،ا أخ،ذتم ْلي،ه أج،ًرا »ن اي  ماء ادت دوا ما يت  ق بايقرآنع وربما ادتديوا بحديت: إ :شيئ اع وق ت

 ة اي امة يف اإلخالص يف ط ب اي  مع ويف بذي .فاألدي «القرآن، أو كتاب اهَّلل

األدية اي امة يف اإلخالص يف ط ب اي  م وبذي ع األدية اي امة يف ايدية واإلخالص  ذه يقدح فيها لن  

ا من لمور ايدنيا. ض  ر   تدو  بتحدي   ماال  لو ر 
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يا «َمن طلب العلم لينال به َغَرًضا من الدنيا لم ُيص،ب الَع،َر » داك حديت:   ض  ، ب  يهم ج  هيا رر 

َرًضا من الدنيا لم يَرح رائح  الجن » َرًض،ا م،ن ال،دنيا ل،م ي،َرح رائح،  »ع «َْ َْ َمن طلب هذا العلم ليصيب به 

 .«الجن 

 بن د يمان تفرد ب  و و يف حدي   ض  ف..... يكن  ذا ايحديت ايصواب لن  من رواية  

اع يكن يكفي يف ذي  ايحديت اي ميل يف اإلخيالصع ولن اإل  إنم،ا »نسيان ال يأخيذ ع يب اي بيادة لجير 

ع فكييل األدييية ايتييي فيهييا «َم،،ن قات،،ل لتك،،ون كلم،،  اهَّلل ه،،ي العلي،،ا فه،،و يف س،،بيل اهَّلل»ع «األْم،،ال بالني،،ات

 اإلخالصع تدا ع ب  ذا ايم دب.

َؤال  ما ايفرق بين ايتصحيف وايتحريف؟  :السُّ

ثينع اي الجواب: تصيحي  تحرييفع وايتحرييف تصيحي ع ايصيحي  لني  ال فيرق بيدهمياع عديد ايمحيدِّ

طع وايتحريف يف تنييير  طع ايد ق  ايحافظ ابن حجر يرى لن  داك فرق اع و و لن ايتصحيف يكون يف تنيير ايد ق 

 ايشكلع يكن ايصحي  لن ك يهما تصحيف وتحريف.

َؤال ن ادت مل شجرة اإلدداد من ايمتقدمين؟ :السُّ  م 

شيييد يف : الج،،واب شيييد يف رح تيي ع فراج و ييا  ييي يف ثالثيية مميين ذكيير ذييي  ابيين اير  رح تيي ع ابيين اير 

 مج دا ع فاصروا حتب تجدوا ايدو.

َؤال  ما ايمراد باألحياء ايذين هنا ايشاف ي عن ايتحديت عدهم؟ :السُّ

ث عين لحيد  موجيودع : الجواب ال تحيدث ايحي خيال  ايمييتع ايحيي خيال  ايمييتع ل  ال تحيد 

 رحل.عمن 

ن ع يي  ايفتديةع ب يض ايدياس يكيون يف  :َمتن وهيوبعضهم ذكر ْل  أخرى لل قيايوا: إن ايحيي ال ت يؤم 

اع ثم ي ؤخذ عد  اي  م ثم يتنيرع ولنت ترو  عد  و و قد تنيير ربميا تيرك اي  يم  ا مستور  بداية حيات  مستقيم 

تي هنيب فم ل  ذا يكون من األدباب اي -ي  يذنا من ايحور ب د ايكورنسأا اهلل لن -ربما انق ب ع ب عقب ع 

 اي  ماء بسببها ايتحديت عن األحياء خوف ا من ايفتدة.

،،َؤال ييدة :السُّ مجيياي  م ييدودة وايلريقيية  يف مييا رليكييم يف ايمجيياي  ايتييي ت  قييد يف قييراءة كتييب ايس 

 ؟ايصحيحة
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ع ي يل مين ايمداديب -إن شياء اهلل-ديأتيدا يا إخوان صيفة روايية ايحيديتع وصيفة تحم ي   :الجواب

يدبني فيها ايتوديط يف  يذه ايمجياي ع لال تكيون ايقيراءة قيراءة  يكن ع ب كل   عايسؤاايكون  ذا لن   داك

دلبقية  ا لصوال  ي ود إييهيا م 
سم  ةع ولن ي  تدي بق ية األصوا ي  تدي بق ية األصوا لن يكون عدد ايم  م  ذر    

 يكي ال ييت ف إدداده عن روايت  ايتي يرويها. ؛ما روايت  بدف  اإلدداد

يرب جبل من جِ »عن حديت:  يقوا: يسأا  ع  ذا حديت ض يف.«بال جهنمَْ

َؤال ن قي د كرا ة ايتحديت عن األ :السُّ ال يكيون اإلنكيار بأجيل ييئال  حياء بما إذا كانا يف ب يد  واحيد: م 

ثت ب،ه وأن،ا ح،ي، إَل أنكرت،ه، حت،ى توض،ع ْن،ك»ايمفاددع وقوا ايز ر  ي مرو بن ديدار:  يف  واهَّلل ما َحدَّ

 ؟«ايسجن

 واحد؛ م حتملع لمر  م حتمل.: لجوابا
ع ايتيصيو بما إذا كان يف ب د   ع ب كلِّ

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 .بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

ين إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونسيتنفرهع ون يو ذ بياهلل مين شيرور لنفسيدا ومين دييئا  لعمايدياع م 

ن ي  ل فال  ياد  يي ع ولشيهد لن ال إيي  إال اهلل وحيده ال شيري  يي ع ولشيهد لن  يهده اهلل فال م ل  ي ع وم 

اع لما ب د: ا ك ير  ا عبده وردوي ع ص ب اهلل ع ي  وع ب آي  وصحب ع ود  م تس يم   نبيدا محمد 

يف ع وم ايحديتع ووقفدا ع ب ايكالم بايمراد بايت  ييل  ؒ اي راقي نكمل يف شرح ليفية ايحافظ 

 :وفائدا معرف  ألفاُ الجرح والتعليل لذلك فائدتانوايتجري ع وايكالم ع ب ليفاظهماع 

: م رفة م اين  ذه األيفاظ ودالالهتاع فإذا قاا ايحفاظ لو ايدقاد عن ايراو  إن  ثقيةع لو الفائدا األولى

اع يكن ب  ها اآلخير قيد يكيون  حجةع لو صدوقع ما مقصود بم ل  ذه اي بارا ع وإن كان ب  ها واضح 

 خفي ا ع ب ب ض ايلالب.

: م رفة مراتب  ذه األيفياظع ومراتيب األحادييت ايتيي يروهنياع فإني  إذا عرفيت داليية الفائدا الثاني 

صيف  اي فظع وعرفت مرتبت ع يف ل  مرتبة يكونع فإن  دت ر  ما ايحكم ايمدادب يهيذا اييراو  اييذ  و 

 هبذا اي فظ.

يد ع ومدهيا ميا ييدا ع يب  س  ألن  ذه األيفاظ مدها ما يدا ع ب صحة حديت ايراو ع ومدهيا ميا ييدا ح 

ا رير شديدع ومدها ما يدا ع ب ض ف  ايشديدع ومدها ما يدا ع ب ترك  واهتامي  بايكيذبع كميا  ض ف  ض ف 

 .-إن شاء اهلل-ديأيت 

ا نستفيد من درادة  ذه ين  فإذ  اي فياظ م رفية م انيهياع وم رفية مراتيب  يذه األيفياظع ويف ل  مرتبية م 

صف هبذا اي فظ يكون.  و 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

َمَرعِتُب ع تَّْ ِدْيِل

َب،،،هُ  - 326  َواْلَج،،،ْرُح َوالتَّْع،،،ِدْيُل َق،،،ْد َهذَّ

 

َب،،،،،،هُ    )إِْب،،،،،،ُن أب،،،،،،ي َح،،،،،،اتِِم( إِْذ َرتَّ

،،،،،،ْيُ  َزاَد فِْيِهَم،،،،،،ا، وَ  - 327   ِزْدُت َوالهَّ

 

 َم،،،،،ا فِ،،،،،ي َك،،،،،َلَِا َأْهِل،،،،،ِه َوَج،،،،،ْدُت  

ْرَت،،،،هُ  - 328   َف،،،،َأْرَفُع التَّْع،،،،ِديِل: َم،،،،ا َكرَّ

 

ْدَت،،،،هُ   َْ  َك،،،،، )،،،،،ثَِقَ ( )َثْب،،،،َت( َوَل،،،،ْو َأ

(  ُث،،،مَّ َيِلْي،،،ِه )ثَِق،،، ب( أوْ  - 329   وْ أ)َثْب،،،تب

 

  ) ،،،، ب( أ)ُم،،،،ْتِقنب ،،،،َ ْواأْو )ُحجَّ َْ  ْو إذا 

 لَِع،،ْدَل َوَيِل،،ي الِحْف،،َ  َأْو َض،،ْبَ م - 330 

 

 ) ( َوص،،لِ  )َل،،ْيَس بِ،،ِه َب،،أسب  )َص،،ُدوثب

ٍَ )َمَأُمْوَن،،م( )ِخَي،،اَرًا( َوَت،،َل - 331   بِ،،َذا

 

نْ،،،،ُه إل،،،،ى  َْ ،،،،ُه الّص،،،،ْدُث( َرَوْوا   )َمَحلُّ

ْدِث َما ُه،َو ك،َذا - 332   َش،ْي ب َوَس،طْ  الصِّ

 

 َأْو َوَس،،،طب َفَحْس،،،ُب َأْو َش،،،ْي ب َفَق،،،طْ  

 اْلَحِدْيِ ( َأْو )ُمَقاِرُبْه( َو )َصالُِل  - 333 

 

 )َجيِّ،،،،،ُدُه( ، )َحَس،،،،،نُُه( ، )ُمَقاَرُب،،،،،ْه( 

 ُص،،،،َوْيِللب َص،،،،ُدْوثب إن ش،،،،اء اهَّلل - 334 

 

،،َراه  َْ  )  َأْرُج،،ْو بِ،،َأْن )َل،،ْيَس بِ،،ِه َب،،ْأسب

 َو )اْبُن َمِعْيَن( قال: َمْن َأُق،ْوُل )َلَ  - 335 

 

 َب،،،،،،،،ْأَس بِ،،،،،،،،ِه( َفثَِق،،،،،،،، ب َوُنِق،،،،،،،،َلَ  

 َأنَّ اْب،،َن َمْه،،ِديو َأَج،،اَب َم،،ْن َس،،َأْل  - 336 

 

 َأثَِق،،،،، ب َك،،،،،َاَن أب،،،،،و َخْل،،،،،َدَا  َب،،،،،ْل  

 َكاَن )َصُدْوقم( )َخيِّرًا( )َمْأُمْوَن،ا( - 337 

 

( َل،،،،،،ْو َتُعْوَن،،،،،،ا   الثَِّق،،،،،،ُ  )الثُّ،،،،،،ْوِريُّ

،،ْدِث َوَس،،مْ  - 338   َوُربََّم،،ا َوَص،،َ  َذا الصِّ

 

 ْذ َيِس،مْ ُضْعفم ِب )َصالِِل اْلَحِدْيِ ( إِ  

 َمَرعِتُب ع تَّْجِرْيِح 

339 -  ) ابب َوَأْس،،،،َوُأ التَّْج،،،،رِْيِل: )َك،،،،ذَّ

 )َيَضْع(

،،،،الب َوَض،،،،عْ   ،،،،ا ب َوَدجَّ  َيْك،،،،ِذُب َوضَّ

 َوْبَع،،،،،،،َدَها ُم،،،،،،،تََّهمب َباْلَك،،،،،،،ِذِب  - 340 

 

( َفاْجَتنِ،،،،ِب   ( َو )َهالِ،،،،كب  َو )َس،،،،اِقطب

ٍب اوْ  - 341   فِْي،،،،ِه َنَظ،،،،رْ  َوَذاِه،،،،بب َمْت،،،،ُرْو

 

نْ،،،،ُه( )بِ،،،،ِه َلَ ُيْعَتَب،،،،ْر(  َْ  َو )َس،،،،َكُتْوا 

ا - 342   َو )َل،،،،،،ْيَس بِالثَِّق،،،،،،ِ ( ُث،،،،،،مَّ )ُردَّ

 

ا(   َحِدْيُث،،،،،ُه( َك،،،،،َذا )َض،،،،،ِعْي ب ِج،،،،،دَّ

َا( َو )ُه،،ْم َق،،ْد َطَرُح،،ْوا - 343   )َواَه َبَم،،رَّ

 

ُح    َحِدْيَث،،،،،،،،ُه( َو )اَرِا بِ،،،،،،،،ِه ُمَ ،،،،،،،،رَّ

َا( َو )ُه،،ْم َق،،ْد  - 343   َطَرُح،،ْوا )َواَه َبَم،،رَّ

 

ُح(   َحِدْيَث،،،،،،،ُه( َو )اَرِا بِ،،،،،،،ِه ُمَ ،،،،،،،رَّ

 )َلْيَس بَِهيَء( )َلَ ُيَساِوي َش،ْيَئم( - 344 

 

( َوَك،،،،،َذا إِْن ِجْيَئ،،،،،ا   ُث،،،،،مَّ )َض،،،،،ِعْي ب

 بُِمنَْك،،،رِ اْلَح،،،ِدْيِ  َأْو ُمْض،،،َ رِبِهْ  - 345 

 

ُّْ بِ،،،ْه(  ُفوُه( )َلَ ُيْح،،،َت  )َواَه( َو )َض،،،عَّ

( )ُض،،عِّْ (َوَبْع،،َدَها  - 346   )فِْي،،ِه َمَق،،الب

 

 َوفِْي،،،،،ِه َض،،،،،ع ب ُتنْكِ،،،،،ُر َوَتْع،،،،،رِْف  

ٍَ ب،،،اْلَمتِْيِن بِ،،،اْلَقِويِّ  - 347   )َل،،،ْيَس بِ،،،َذا

 

 ) ،،،،،،،،َ  بُِعْم،،،،،،،،َدَا بِاْلَمْرِض،،،،،،،،يِّ  بُِحجَّ
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ْعِ  َما َهُو فْيِه ُخْل ب َطَعنُ،ْوا - 348  لِلضَّ

 

ْي،،،،،ِه َك،،،،،َذا )َس،،،،،يُِّئ ِحْف،،،،،َ  َل،،،،،يُِّن( 
 فِ

ُم،،وا فِْي،،ِه( َوُك،،لُّ َم،،ْن ُذكِ،،رْ )َتكَ  - 349   لَّ

 

ُتبِ،،،،رْ   ْْ  ِم،،،،ْن َبْع،،،،ُد َش،،،،ْيَئم بَِحِدْيثِ،،،،ِه ا

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

يف  يذين ايفصي ين مراتيب ليفياظ ايت يديلع ومراتيب ليفياظ ايرتجيي ع  ؒ ذكر ايحافظ اي راقيي 

ع وم رفة ايمرتبة مين لجيل لن وكما ق ت قبل ق يل فائدة ذكر  ذه ايمراتب: م رفة ايم دب بايدسبة يأليفاظ

 ن ر  ايحكم ايالئق يحديت ذي  ايراو .

 يقوا ايحافظ اي راقي:

َب،،،هُ  - 326  َواْلَج،،،ْرُح َوالتَّْع،،،ِدْيُل َق،،،ْد َهذَّ

 

َب،،،،،،هُ    )إِْب،،،،،،ُن أب،،،،،،ي َح،،،،،،اتِِم( إِْذ َرتَّ

  

ع قيد جميا ليفياظ -ورحيم لبياه ؒ -ايرحمن بن محمد بن إدري  ايراز   عبد يقوا إن ايحافظ

 م ع يها يف مقدمة كتاب : ايجرح وايت ديلع فقوي :وج  ها ع ب مراتبع وتك    عح وايت ديلايجر

َبُه   َواْلَجْرُح َوالتَّْعِدْيُل َقْد َهذَّ

ابين لبيي حياتم يف كتابي : ايجيرح   يذهبا وتك يم ع يهياع وذكير مراتبهيال  ليفاظ ايجرح وايت ديل قيد 

 وايت ديل.

ل ييم كتييابين ميين كتييب و مهميية عدييد ع ميياء ايحييديتع بييل  ييوكتيياب ايجييرح وايت ييديل ميين ايكتييب اي

 ايمتقدمينع فأجل  كتب ايمتقدمين يف م رفة ايرواة كتابان:

 .ؒ كتاب ايتاريخ ايكبير يإلمام ايبيار  

 وكتاب ايجرح وايت ديل ي حافظ عبد ايرحمن بن لبي حاتم.

يف لبيواب قادمية يف ايكيالم  -إن شياء اهلل-وابن لبي حاتم تويف ددة ثالثمائة ودبا وعشرينع ودييأيت 

 ع ب  ذه ايتواريخع وع ب ل ميتها.

عدييدنا  دييا لن ابيين لبييي حيياتم يف مقدميية كتابيي : ايجييرح وايت ييديلع وتسييمب تقدميية ايجييرح  اله،،اهد

م ب  يكتاب  ايجرح وايت ديلع ويسمب ايتقدمة.وايت ديلع فإن  ج ل م   ا كامال قد   ج د 
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يرواةع وت يديل اييرواةع ووجي  جيواز ذيي  ول ميتي ع وذكير ل يم م فيها ع ب جرح او ذه ايتقدمة تك   

 يدع ولهنيم ييم يكونيوا يتك ميون يف ن ع مهم ومكانتهمع وما كانوا ع ي  من اي بادة واييورع وايز  وبي   عقادايد  

بيييدهمع وإنمييا كييانوا يتك مييون يف ايييرواة ع ييب دييبيل  شيصييية   ايييرواة بحسييب ل ييوائهمع لو بحسييب لمييور  

 . ب دبيل بيان  ل  ذا ايراو  يص  حدي   لو الايديانةع وع

 .♀فهم تك موا يف  ؤالء ايرواة ع ب وج  ايدصيحة يحديت ردوا اهلل  

م هبذه ايمقدمةع ايتي بي ن فيها مدزية  ؤالء األئمة ومكانتهم يف اي  م وايز د وايورع.  ف ذي  قد 

ج ع ب  ذه ايمقدمة البن  ع ويل ا ع يهاع ويقيرل ؒ لبي حاتم  ف ذي  يدبني يلايب اي  م لن ي رِّ

دير  ؤالء األئمية كشي بة ابين ايحجياجع وعبيد اييرحمن بين مهيد ع ويحييب بين دي يد ايقل يانع واإلميام 

رعة ايراز ع ورير م مين لئمية ايحيديتع اييذين يهيم كيالم ك يير يف  لحمدع ولبوه لبو حاتم ايراز ع وابو ز 

 ق بأخبار م يف  ذه ايمقدمة.رفة مدزيتهم بين ما يت    نقد ايرواةع وشاح كالمهم وانتشرع ومن لجل م 

م ايرواة إيب مراتب خمسةع فهو يقيواع نقيرل كالمي ع ثيم ن يود إييب األيفيية؛  ؒ ابن لبي حاتم  قس 

 يدربط بين ما قاي  ابن لبي حاتمع وما نظم  ايحافظ اي راقي  دا.

يورع ايمتقن ايجهبيذ ايداقيد ي حيديتع : فمدهم اي بت ايحافظ اقال يف تقسيمه المجمل لمراتب الرواا

 فهذا ال ي يت ف في ع وي  تمد ع ب جرح  وت دي  ع وي حت  بحدي   وكالم  يف ايرجاا.

يا بيأحواا األديانيد واييرواة اييذين فييهمع  ياع متقد ياع بيل عارف   ذه لع ب مرتبةع لن يكون اييراو  حافظ 

ثينع و ي ايمرتبة األويب  ا؛ ألهنيا فهذه لع ب مدزية عدد ايمحدِّ ايتي ذكر ا ابن لبي حاتمع دأمر ع يها دري  

 .-إن شاء اهلل-دتأتيدا بايتفصيل يف ايدظم 

: ومدهم اي دا يف نفس  اي بت يف روايت ع ايصدوق يف نق ي ع اييورع يف ديدي ع ايحيافظ يحدي ي ع ثم يقول

 ايمتقن في ع فذي  اي دا ايذ  ي حت  بحدي  ع ويوثق يف نفس .

ميين األوا؛ ألن األوا لضيا  إييب ايحفيظ واإلتقييانع ايم رفية؛ ايم رفية يف بأدييانيد  يذا اي ياين لدنيب 

ايرواة ولحوايهمع وصحي  حدي هم وضي يف ع  يؤالء اييذين يسيمون ايدقيادع جم يوا بيين حفيظ ايحيديت 

 وم رفت ع وم رفة ع    ولدانيده.

اظ ايذين يم يص وا إيب ت   ايمرتبة من ايم رفةع يكدهم يدي  هم حفظ وإتقان.دوهنم ايحف 
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يم  لحيان ياع وقيد قب ي  ايجهابيذة ايدقيادع فهيذا ي حيت   ثم قياا: وميدهم ايصيدوق اييورع اي بيتع اييذ  ي ه 

 بحدي  .

ا يقوا من ايرواة ايصدوق ايذ  اشت هر بايصيدق واألمانيةع يكين قيد يقيا يف ب يض حدي ي  لو يام  لي  

 ايحفظ وا إلتقان م ل ايمرتبتين اي تين دبقتا.يسيرة وق ي ةع فهذا ي قبل حدي   وي حت  ب ع يكد  يي  يف 

يل ايناييب ع يي  اييو ن عع واين يط وايسيهوع  ايرابا لو ايمرتبة ايراب ة: ومدهم ايصدوق اييورعع ايمنف 

  د واآلدابع وال ي حت  بحدي   يف ايحرام وايحالا.فهذا ي كتب من حدي   ايرتريب وايرت يبع وايز  

ن  و يف نف :يقوا   يف ايحديت يك ر س  صدوقع صاحب صدق ولمانة وعبادة وورعع يكد  من ايرواة م 

 ر ل  وو م .

ال ي رتكع بل ي روى من حدي   ميا كيان يف ايرترييب وايرت ييب     فهذا ال ي حت  بحدي  ع ويف ايوقت نفس   

دي  يف نفسي  لن  يذا يقياا فيي  ي  تير بي ع يك -إن شاء اهلل-وف ائل األعماا ي روى وي ستشهد ب ع وكما يأتيدا 

 .يي  بحجةع وإنما ي ت د بنيرهع وي ت د ريره ب ع لما  و يف نفس  ال يكون حجة  

بيدهم ممن يي  من ل يل ايصيدق   ثم يقوا عن مراتب ايرواة: وخام  قد ليصق نفس  هبم ودي سها 

ن قد ظهر ي دقاد واي  ماء بايرجاا وي م رفة مد  ايكذبع فهذا يرتك حدي  ع وت    لرح روايت .واألمانةع وم 

 ييذا ايقسييم األخييير  ييم ايييرواة ايييذين اهتمييوا بايكييذبع وتصييد وا يآلخييرين بييأهنم لصييحاب رواييية 

 واصحاب ع مع و م لصحاب كذب ورواية ي مدكرا  وايوا يا .

فهييؤالء نقيياد ايحييديت يبيدييون حييايهمع ويبيدييون لهنييم مرتوكييون ولهنييم متهمييونع واألحاديييت ايتييي  

  كذا بي ن مراتب ايرواة.اخت قو ا لو كذبوا فيهاع 

 يف خالا األيفية. -إن شاء اهلل-ثم ب د ذي  بين مراتب األيفاظ ايتي دتأتيدا 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ْيُ  َزاَد فِْيِهَما  َوالهَّ

زاد يف ليفاظ ومراتب ايجرح وايت ديل مراتب وليفاظ ع يب ميا ذكيره ابين  ؒ ل  لن ابن ايصالح 

 .ؒ لبي حاتم 

 ثم يقوا:
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 ْدُت ... َما فِي َكَلَِا َأْهِلِه َوَجْدُت َوزِ 

ثم إن ايحافظ اي راقي نفس  زاد ع ب ما ذكره ابن لبي حاتم وابن ايصالح لشياء وقف ع يها من كيالم 

 ل ل اي  م يف بيان مراتب ليفاظ ايجرح وايت ديل.

 .-إن شاء اهلل-وبين يف ايشرح األيفاظ ايتي زاد اع وي  دا نمر ع ب ذي  

يف بيان مراتب ليفاظ ايت ديلع وبيدل فيهيا مين األع يبع مين لقيوى األيفياظ بحسيب ميا ييرىع ثم شرع 

 وبحسب اجتهادهع فيقوا:

ْرَت،،،،هُ  - 328  َف،،،،َأْرَفُع التَّْع،،،،ِديِل: َم،،،،ا َكرَّ

 

ْدَت،،،،هُ   َْ  َك،،،،، )،،،،،ثَِقَ ( )َثْب،،،،َت( َوَل،،،،ْو َأ

ثقة ثبتع فييأيت ب فظتيين تيدالن يقوا لع ب ليفاظ ايجرحع لع ب ليفاظ ايت ديل لن يقوا ايدقاد: فالث  

 ع ب اي بطع ثقة تدا ع ب كون ايراو  عدال يف نفس ع ضابل ا يحدي  .

ي ا تدا ع ب لن  ضابط؛ ألن م ديب ديبت ل  اييذ   يو حفظي  ثابيتع م   يذا  تقن يميا ييرو وثبت لي  

ا يقاا بايتحري  ث ب ت.  يوصف بقويهم ث ب تع ولي  

يدهما يف االصلالحع وإن كان يف األصل م دا ميا واحيدع ك مية يكن اي  ماء؛ ع ماء ايحديت فرقوا ب 

 قاا ث ب ت.وي   ين ث ب تثب ت وث ب ت كال ما وصف ي راو  لو ي كتابع يقاا بايتسك

ب ييتع  -بسييكون ايبيياء-او  صييل حين ج  ييوا وصييف اييير  يكيين اي  ميياء ميين لجييل ايتمييييز بييين ايم    ث 

 ووصف ايكتاب بتحري  ايباءع ث ب ت.

ييا اي ب ييت  واي ب ييت بم دييب واحييدع فاي ب ييت  ييو ايييراو  ايمييتقنع وإال يف ل  صييل اي نيية واالصييلالح لي  

 ايراو  ايمتقن يحدي   يقاا ي  ثب ت.

ب ت ياع يكين اي  مياء رجحيوا لن  ث مرويات  يسمب ثب ت ياع ويسيمب ث  ا ايكتاب ايذ  يجما في  ايمحدِّ ولي  

ب يت  ث ب ت ايفيال  يست مل ايتحري  م  ع يذي  تسم ون م ال   ب يت ايب يو ينع لو ث  ورير يا  مي ال ايكت ياينع لو ث 

 من ايكتب األثبا ع تسم ون ك مة ايفهارس واألثبا .

ب ييت  دييا ل  ايكتيياب ايييذ  يجمييا فييي  ايمؤيييف مروياتيي ع يييذكر فييي  لدييانيده إيييب  ايمقصييود بك ميية ث 

 األحاديت إيب ايكتبع يقارب ايكتب يسمب ث ب ت.
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ح دا اي ب ت بايسكون و و ايراو  ايمتقنع فإذا قييل ثقيةع ثب يت فهيذه مين  ذا يي  محل بح داع محل ب

لرفا ليفاظ ايت ديل؛ ألن  كرر اي فظ بم داهع كرر ايوصيف باي يبط بقويي  ثب يت؛ ألني  قياا ثقيةع فهيذا ييدا 

 ع ب ضبل ع ثم لكده بتكرار م داه بقوي : ثقةع ثب ت.

ا يقوا: ْدَتهُ لي   َْ  َوَلْو َأ

ا يو لن اي  م لعاد ايوصف فقاا فيالن ثقيةع ثقيةع فكيرر اي فيظع لو قياا: ثب يتع ثب يت فكيررع فهيذا  لي  

ايتكرار يدا ع ب ايتأكيدع و ذا ايتأكيد يزيد حاا ايراو  قوة؛ ف ذي  ج ل ايحافظ اي راقيي  يذه ايمرتبية 

 لع ب مراتب ايت ديل.

اظ رلى لن  داك مرتبة قبل  ذهع م ال ايذ بيع وكذي  ابن حجر يرون لن  داك مرتبة قبيل  ب ض ايحف 

 تكرار اي فظ ايذ  يدا ع ب تمام اي بط

و ي مرتبة لن يوصف بأف ل ايتف يلع كأن يقاا: فالن لوثق ايداسع فيقويون  يذه لع يب مين تكيرار  

 اي فظة.

ا لوثق ايداس لع ب شيءع ودوهنا ثقةع ثب تع لو ثقةع ثقةع بتكرار اي فظ لو ايم دب.   فيصير عددنا إذ 

 ايمرتبة قاا: دون  ذه

(  ُث،،،مَّ َيِلْي،،،ِه )ثَِق،،، ب( أوْ  - 329  وْ أ)َثْب،،،تب

 

  ) ،،،،، ب( أ)ُم،،،،ْتِقنب ،،،،،َ ْواأْو )ُحجَّ َْ  ْو إذا 

 الِحْف،،َ  َأْو َض،،ْبَ م لَِع،،ْدَل َوَيِل،،ي - 330 

 

   .................................... 

يدا ع ب اي داية واي بطع فيقيوا   ذه ايمرتبة اي انية عدد ايحافظ اي راقيع و ي لن ي فرد اي فظ ايذ 

 فالن ثقةع لو فالن حافظع لو فالن متقنع. لو فالن حجةع فهذه  ي ايمرتبة ايتايية.

ا  دا يشير يف قوي  َ ْوا أ: ) لي   َْ ل  إذا قيايوا فيالن حيافظع وكيان  يذا اييذ  ع ( الِحْفَ  َأْو َضْبَ مْو إذا 

؛ ألن ايحفيظ واي يبط وحيده ال يكفييان يف قبيوا ن عدال  عزو إيي   ذا ايحفظ واي بط عداع البد لن يكو

ي  عكون ما ضبل  وإتقان  عدال يف نفسرواية ايراو ع فالبد لن ي   فوا مي ال  ألن ب يض يحفياظ ات هميوا لو ض 

ا حيافظ كبيير يكدي  ايشاذكوين لحد ايحفاظع يكد  م   داودد يمان بن  تهمع ومحمد بن يون  اييزيميع لي  

اظاألدد  لحد تهمع ولبو ايفت  م   ف   ايكبار يكد  ض يف. ايح 
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ع فالبييد لن يجتمييا ايحفييظ لنيي  قييد يجتمييا يف اييير   :فاله،،اهد يياع وال يكييون عييدال  او  لن يكييون حافظ 

َ ْوا) واي بط ما اي دايةع فهذا م دب قوي : َْ  فالبد لن يجتم ا.ع (الِحْفَ  َأْو َضْبَ م اْو إذا 

ا  اتان مرتبتانع ثم ذكر ايمرتبة ا  ي اي ة يف قوي :إذ 

 َوَيِلي ..................................

 

 ) ( َوص،،لِ  )َل،،ْيَس بِ،،ِه َب،،أسب  )َص،،ُدوثب

ٍَ )َمَأُمْوَن،،م( )ِخَي،،اَرًا( َوَت،،َل - 331   بِ،،َذا

 

   .................................... 

بقيوا ايداقيد: ييي  بي  يقوا: ايمرتبة اي اي ة من مراتب ليفياظ ايجيرح وايت يديلع لن يوصيف اييراو  

 بأسع لو صدوقع لو مأمونع فالن مأمونع لو فالن خيارع انتب  م ي يا لخي.

صيف هبيا ايير    يح   ثبيت   :ودون قيويهم فهيذه دون قيويهم ثقية او فم ل  ذه األيفاظ إذا و  وم ديب ع ةج 

فصدوق ف يوا دقع مالزم ي صدقع صدوق  ذه ايك مة ايتي يك ر ذكر ا صدوق ل  لن  ك ير ايصِّ  :قويهم

  دا صفة مشبهة بادم ايفاعلع تدا ع ب ردوخ ايصفة يف ذي  ايشيو.

ع ب ليفاظ ل ل اي  م قد يقرؤ يا باي يمع  م ذا م دب صدوقع فهي بايفت  ب ض ايداس ي دم ت ود  

دوق ف  وا  وق  ذا يحن  ي ص  د  و ي صفة مشبهة تيدا ع يب مالزمية  -بفت  لوا  ذه ايك مة-يقوا: ص 

  صدق واألمانة. ذا ايراو  ي

ا يف مرتبها يي  ب  بأس وكذي  مأمون ومأمون بم دب صيدوقع ل  لني  صيحاب لمانيةع وخييار  ولي  

 بم دب لن  ك ير اييير وايصالحع فهذه األيفاظ ليفاظ ايمرتبة اي اي ة.

لنيا إذا رلييت ب  يكم ييد   دأديأي ع انتبهيوا م يي ييا إخيوانع قيد يسيأا  :قد يسأل سائل أو أسألكم

ايمرتبية األوييب واي انيية  فيقوا: ميا ايفيرق بيين ايمرتبية األوييبع وايمرتبية اي انييةع وايمرتبية اي اي ية؟دائل 

 حدي هم صحي ع إذا توافر  ووجد  بقية ايشرو .

ن رير مدب  نسأي  حسن يذات ع لم ينيره؟   لما ايمرتبة اي اي ةع فحدي هم حسنع م 

 ما شاء اهلل ك كم مدتبهون.

  ع يف نفس ع فأصحاب ايمرتبة اي اي ة حدي هم يكون حسد ا يذات .حسنع ل  حسن يذات
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 ثم قاا:

 َوَت،،،،،،،،،َل ..............................

 

نْ،،،،ُه إل،،،،ى  َْ ،،،،ُه الّص،،،،ْدُث( َرَوْوا   )َمَحلُّ

ْدِث َما ُه،َو ك،َذا - 332   َش،ْي ب َوَس،طْ  الصِّ

 

 َأْو َوَس،،،طب َفَحْس،،،ُب َأْو َش،،،ْي ب َفَق،،،طْ  

ل  لن  : لن يوصف ايراو  بقويهم: فالن مح   ايصدقع ما م دب مح   ايصدق؟بع يقول المرتب  الرا 

مرتبت  مرتبة ل ل ايصدقع  ذا م دب مح   ايصدقع م ل قريب من صدوقع يكن صيدوق ألهنيا تيدا ع يب 

لو رروا عدي  روى ع   ايصيدقمت مرتبة صدوق ع ب مح   تقد  دق يف صفة رادية اشت هر ب ؛ ف ذي  لن ايصِّ 

 اس.اس لو يرو  عد  ايد  يد  عد  ا

  إييب ايصيدق قرييب لو إييب إيب ايصدق ما  وع م ديب إييب ايصيدق ميا  يوع ل  لن ي ا:وكذي  إذا قايو

يخ وديطع بياي فظتين ميا لو شيع ايصدق لقربع لن  قريب من ل ل ايصدق  يذا م ديب إييب ايصيدق ميا  يو

تودلة يي  من  ل اإلتقيانع وييي  م ل  لن  يف مرتبة   (ودط) ب ضع شيخ ودطع شيخ ل  صاحب رواية

ط وحيد اع لو جيييء بك مية شيييخ لو جييء بك ميية وديع مين ا يل ايييو ن واييليأع فهيو يف مرتبيية متوديلة

ك مة شيخ إذا كان ايمقصود هبا لن  شيخ يف ايرواية فال ش  لن  ت ديلع يكن ب ض ايميرا  يظهير ع وحد ا

 ع وإنما لن  راو  من ايرواة.من خالا ايسياق لن  مجهوا ايحاا لن  ال يقصد ايت ديل

او  راوي ا من اييرواةع وشييخ مين اييرواةع فيإن م ديب شييخ مين اييرواةع ل  لني  بين لن يكون اير   وفرق  

 ش،ي ييذي  ك مية ع لما راو  من ايرواة فهيذه مدزيية لدنيبع ع ي  مدزية ومكانةشاب يف  ذا اي  مع وي  لثار في 

خيرى ايتيي لط قهيا األئميةع فيال لي ا يف ليفياظ ايجيرح وايت يديل األ   ي دظر يف ايسياق ايذ  جاء  في ع وي دظر

ا لن تكون يف مستوى قويهم: مح   ايصدقع لو قويهم: ودطع لو نحو ا من اي بارا .  ي زم مدها دائم 

 فالن صاي  ايحديت. :قاان ي  لا يف  ذه ايمرتبة صاي  ايحديتع لي   

 : فالن حسن ايحديت.وتهبهها أيًضا أن يقولوا 

 :تقاربتييان يف ايم دييبع  مييا يف مرتبيية قييويهمفصيياي  ايحييديت وحسيين ايحييديت  اتييان اي بيياران م   

   ايصدق ع ب تفاو .صدوقع لو مح   

صاي  ايحديتع ل  لن حدي   يص   يالعتبارع لو ربما يصي   حتيب يالحتجياجع وإن  :فمعنى قولهم

 كان يف ايك ير يل قوهنا بم دب صالحيت  يالعتبار.
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ب ايحييديتع ويقيياا الح،،دي  أو مق،،ارب قييار  :  ييذه اي فظيية لو اي بييارة اخت  ييف يف ضييبلهاع فيقيياا: م 

ب ايحديتع فيقياا  قار  ب  -بفيت  اييراء ويقياا بكسير ا-م  قيار  وايك يير ع يب يسيان ل يل اي  يم ايكسيرع م 

ب ايحديتكسر ايراء م   -ع ي  رحمة اهلل-ايحديتع ايك ير ع ب يسان مشاييداع ومدهم ايوايد  وم دب ع قار 

اظع ال يصل إيب مرتبتهم يف اي بط واإلتقانع يكدي  م   قارب ايحديتع ل  لن حدي   قريب من حديت ايحف 

ا عدهم.  يي  ب يد 

ا كييف  :فم دب مقارب ايحديت  ل  لن حدي   قريب من ضبط إيب حديت ايحفاظ؛ ألن  مر م دا دابق 

يدظير يف مروييا   يذا  ق ديا لن ايداقيد مياذا يف يل؟اقد لن فالن ا ثقة لو رير ثقة من حييت اي يبطع في ر  ايد  

ايراو ع فيقارهنا بمرويا  اي قيا  ايحفياظع فيإذا وجيد لني  مسياو  يي ع وقيل  ميا يييايفهمع فييحكم يف  يذه 

ايفة فإن  يحكم ي  وإذا وجد لن ي ك ر ايم  ع يايفهم إال يف ايق يل فكذي وإذا وجد لن  ال ي  ع ايحاية بأن  ضابط

 بأن  ض يف.

ب اير  فإذ    وت دي  .توثيق  إيب لحاديت اي قا ع  ذا يؤد  إيب   ب حدي ر  او ع وق  ا ق ر 

يف ايمرتبيية حتييب يكيين  دييا ال ي ييزم لن يكييون مقييارب بم دييب لنيي  ثقييةع ال  ييو دون اي قيية؛ يييذي  جيياء  

صف ايراب ةع بل من خالا ايت   صيف بين عقييلع و   اهلل صحاهبا هبذا اي فظ م ل محمد بين عبيدلراجم ايتي و 

 .«مقارب الحدي »ب ايحديت وصف  اإلمام ايبيار  بقوي : ار  ق  بأن  م  

يومحميد بين عقييل ميت ييف فيي ع فب  يهم ييرى لنيي  ال ي   ا ك ميية ع ن حدي ي  بيل  ييو دون ذيي حس  فيإذ 

ن     ذه قد ت   «مقارب الحدي » ن  و دون  بق يل. و  ل ق ع ب م   حسن ايحديتع وقد تل ق ع ب م 

 يدا فيها.ماز :ايمرتبة اييامسة

 َو)َصالُِل اْلَحِدْيِ ( َأْو )ُمَقاِرُبْه( ... )َجيُِّدُه(

ا جيد ايحديت.   ل  لي  

 اب ة.قارب ايحديتع  ذه ك ها داخ ة يف ايمرتبة اير  لو حسد ع ل  حسن ايحديتع لو م  

يي  «صيياي »ل قييون ك ميية وي  ع تصيينير صيياي  إذا ق صييد بيي  يف بيياب ايرواييية؛ ألن اي  ميياء ي  كييذي  ص 

مين     ذا ايوجي  إييب حايي  مين حييت اي بيادةع صيالح   يإذا ل ط قت وقيل فالن صاي  فقد يتوجي    ديين:بم

فكييذي  ع فهيذا اييذ  يتوجي  إيييب جانيب اي يبط صياي  ايحييديتع :لمييا إذا قيايواع حييت اي بيادة وايديانية

 ايرواية؟ اق  ل ايمقصود صوي   يف ايحديت لم لن  صاي  يف باببياقع وايسصوي   ي دظر إيب ايسِّ 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

552 

ا يف  ذه ايمرتبة ايراب ةع قويهم:  اب ية ع وايذ  لنزا  ذه اي بارة إيب ايمرتبية اير  صدوث إن شاء اهَّلللي  

صدوق يكان يف ايمرتبية اي اي يةع يكين يميا اديت دب إن شياء اهلل لشي ر بأني  ميرتدد يف  :االدت داء؛ ألن  يو قاا

 ايحكم بأن  صدوق.

ا قريبة مدها قوي  لن يي  ب  بأسع لو لرجو لال بأس ب ع فهذه ييست م ل يي  بي  بيأسع لو لرجوا  :لي  

 ع مما ي فهم تردده يف  ذا ايحكم.«لرجوا»ال بأس ب ؛ ألهنا قيد ا بقوي  

  ع يب تدبيهيا ع ب يد لن انتهيب مين  يذه ايمراتيب األرب ية نب ي ب د لن انتهب من  ذه ايمراتب نب  ع يب

 . ظ ايتي مر  ة يف ب ض  ذه األيفاهم  تدبيها  م  

لن ييي  بي  بيأسع لو ال بيأس بي ع  يذه مين مراتيب ايحيديت ايحسينع ايمرتبية  :فمن ذي  نحن ق ديا 

ا كال ما من مراتب ايحديت ايحسينع اييذ  ي قبيل وي حيت  بي ع ع يب تيردد يف  اي اي ةع وايمرتبة ايراب ة لي  

 ب ض األيفاظع م ل شيخع لو مقارب ايحديت.

لقواا األئمة يف ايجرح وايت ديل  ل  يوع ل   يذا اييراو  يصي   لن يكيون  ذه البد لن تراجا بقية  

 حدي   حسد ا لو  و دون ذي .

 :إذا قياا ؒ ب ض األئمة يهم اصلالحا  خاصة يف  ذه األيفاظع فمن ذي  لن يحيب بن م يين 

صيدوقع بيل  يو  فإن  ورد عد  لن  يريد ب  ثقةع فال ي دي بقوي  يي  ب  بيأس ل  لني  يف مرتبية «يي  ب  بأس»

 لرفا من ذي .

يفيالن  :إني  تقيوا ن:ابن لبي خي مةع ق يت ييحييب بين م ييفيقوا  دا ايحافظ اي راقي يف ايشرح قاا 

 يي  ب  بأس فهو ثقة. :يي  ب  بأسع وفالن ض يفع قاا: إذا ق ت ي 

ا يي  ب  بأس عدد  صيلالحا  بن م ين يريد هبا لن ايراو  ثقة؛ ويذي  البد مين ايت ير  ع يب االاإذ 

يا لن ابين  ايياصة بكل إمام يف كل يفظة من ليفاظ ايجرح وايت ديلع وديأتيدا لم  ة يذي ع و يذا م ياا لي  

يقوا: إذا ق ت يي  ب  بأسع فمراد  لن  ثقةع ألن  تقدم م دا لن يي  بي  بيأس يف مرتبية ايصيدوقع  ؒ 

 قة. ي م ل ث ة يي  ب  بأس  ي قريبة من ثقة لو ين عدده خاصيكن ابن م  

ييي  بي  بيأس ل   :يقيوا: إن م ديب قويي  ؒ لن  ما كون ابن م ين  ح  ايحافظ اي راقي يف ايشرنب  

يي  بي  بيأس يف فيرق يسييرع وإن  :ثقةع يكن ما ذي  فرق بين لن يدو ع ب لن ايراو  ثقةع وبين لن يقوا
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يا تتفياو  ثقتي ألن  كان يشرتكان يف اي قيةع يمياذا يف فيرق يسيير؟   اي قية نفسيها تتفياو ع تتفياو اي قية لي  

ف ي  ايذ  يحفيظ مي ال لييف حيديتع وال ييليئ إال يف ايحيديت لو ايحيدي ينع م يل اييذ  يحفيظ لييف 

 يلئ يف عشرة فك هم ثقا  وك هم حفاظ يكن األوا لتقن ولحفظ من اي اين.حديت وي  

ا مما يدا ع ب لن ك مة ثقة ايم   يلي   فيالن  :ابين م يين ق بكيالم ايحيافظ اي راقيي ايسيابقع لن قيوات  ِّ

   دون .وإن كان بم دب قوي : فالن ثقة يكد   عيي  ب  بأس

ي  او  حيافظ يحدي ي ع عيدا يف بيين لن  يذا ايير  ة ت  يدا ع ب ذي  لهنم إذا لط قوا ثقيةع فهيذه عبيارة قوي 

ن يص ها.  نفس ع فهي مرتبة رفي ة قل  م 

 فأكد ذي  بقوي :

....................................... 

 

 َوُنِق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َلَ  

 َأنَّ اْب،،َن َمْه،،ِديو َأَج،،اَب َم،،ْن َس،،َأْل  - 336 

 

 َأثَِق،،،،، ب َك،،،،،َاَن أب،،،،،و َخْل،،،،،َدَا  َب،،،،،ْل  

 َكاَن )َصُدْوقم( )َخيِّرًا( )َمْأُمْوَن،ا( - 337 

 

( َل،،،،،،ْو َتُعْوَن،،،،،،ا   الثَِّق،،،،،،ُ  )الثُّ،،،،،،ْوِريُّ

ئل عن لحد ايرواة و و لبو خ دةع  يل  ا  ل  لن عبد ايرحمن ابن مهد  د   يو ثقيةع فقياا: كيان صيدوق 

ا اي قة دفيان اي ور .  خيار 

ا فرق بين قويهم صدوقع ويي  في  بأسع وبين قويهم ثقة.  فإذ 

ئل عن عبد ا اإلمام لحمد د  : لتدر  ما اي قية؟ إنميا اي قية فقال للسائلايو اب بن علاء لثقة  و؟  لي  

ل ان.  يحيب بن د يد ايق 

ا ك مة ثقة  ذه ك مة رفي ة هياع م يل يحييب بين دي يد ايقل يانع تقديين ب  ك ر وصف اييرواة ايم  ع إنما ي  فإذ 

 م ل دفيان اي ور  وش بة ونحو م.

ثدا لبيو خ يدةع   ذه قصدة ابن مهد  ذكر ا يف ايشرح ايحافظ اي راقي قياا: قياا ابين مهيد  قياا حيد 

اع ويف رو اع اي قة ش بة ودفيان.قيل ي : لكان ثقةع فقاا: كان صدوق اع وكان مأمون اع وكان خيِّر   اية كان خيار 

ا ك مة ثقة  ذه مدزية رفي ة عدد األئمة إنما يصفون هبا ايرواةع ايحفاظ ايمتقدين ايذين  يم يف تميام  فإذ 

يقيوا: قايي  تكم ية ي يوزنع ييي  مين كيالم ابين  َلْو َتُعْوَنايقوا ايحافظ اي راقي لن قوي :  اي بط واإلتقان.

 ل  يو تحفظون مراتب ايرواة. َلْو َتُعْوَنالن يكمل ايبيتع وم دب قوي :  مهد ع وإنما قاي  من لجل

  ذا ما يت  ق بايت ديلع بقي بيتع قاا:
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،،ْدِث َوَس،،مْ  - 338  َوُربََّم،،ا َوَص،،َ  َذا الصِّ

 

 ُضْعفم ِب )َصالِِل اْلَحِدْيِ ( إِْذ َيِس،مْ  

صييف بايصييدق لو صيياي  ايحييديت لو نحو :ل  يقييوا  يين و   ييا ميين اي بييارا  تجييد األئميية إنيي  ربمييا م 

 صاي  ايحديت لو حسن ايحديت وتجد إمام آخير م ال   :او ع فتجد لهنم يقويونميت فين يف بيان حاا اير  

 يقوا ض يف.

وايسبب يف ذي  مر  م ديا يف مبحيت ايحيديت ايحسينع و دياك ذكرنيا لن ايحيديت ايحسين يكوني  يف 

بة بين ايصحي  واي  يفع فإن األئ  مة ييت فون.مرتبة متجاذ 

و م كما ييت فون في  ييت فيون يف راويي ؛ راو  ايحيديت ايحسينع فتجيد إميام ربميا يوثقي ع وتجيد  

ا آخر ربميا ي ي ف ع وتجيد إميام آخير يقيوا صيدوقع لو يقيوا حسين ايحيديتع لو صياي  ايحيديتع  إمام 

 بسبب لن  ذا ايراو  جاء يف مرتبة بين مرتبة راو  ايصحي  وراو  ايحسن.

 مام ايذ  وث ق  ب ن  صحي  حدي   فوث ق .فذي  اإل

ف  ب ن  ض يف حدي     فوثق .وذي  اإلمام ايذ  ض  

 وذي  اإلمام ايذ  تودط ب ن   ذا و ذا.

ا تشدد م  .  لو ناحية لخرى: ذي  اإلمام ايذ  صح  تسام  ما ذي  اإلمام ايذ  ض  ف مل ق 

 وذي  اإلمام ايذ  تودط اعتدا يف ايحكم ع ي .

 ي ايداحية ايتي ي ديها ايحافظ اي راقي هبذا ايقيواع ل  تجيد ك يير ايصيدوقع حسين ايحيديتع فهذه 

 صاي  ايحديتع تجد لن األئمة ميت فين يف توثيق  ذا ايراو  او ت  يف .

  ذا ما يت  ق بأيفاظ ايت ديل.

ا تقدم قبل ق يل لن ايمرتبة األويب واي انية  ي مراتب راو  ايحديت ايصحي .  إذ 

مرتبة اي اي ة وايراب ة  ي مرتبة راو  ايحديت ايحسن ع ب اخيتال  يف ب يض األيفياظع فب  يها واي 

ا يص   يالعتبار.  يتجاذب يف ايراو  بين لن يكون حدي   حسد اع وبين لن يكون ض يف 

رع كيف ن ر   ذا متجاذ ب؟ كيف ن ر  لن حدي   صحي  اييراج  فيي  حيِّ م   :  ذا لمر  قد يقول قائل

ن س   لو اي  ف؟ ايح 
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 ذا إنما يقوى عدد طايب ايحديت بايمماردة؛ بمماردة  ذا اي  مع وك رة ايقيراءة يف كيالم اي  مياءع 

وايتفهم ي ع فإن  ذه األمور ما ايوقت تصب  ج ية؛ وألن  ذه األشياء ك ها يها قواعد مر ب  يهاع ودييمر 

 .-إن شاء اهلل-ب  ها 

 ييز م ل  ذه األشياء ايتي ت  ر ع ي  اآلن.وبايمماردة تصب  عدد ايلايب م كة يف تم 

 ندتقل إيب مراتب ايتجري ع يقوا ايحافظ اي راقي:

339 -  ) ابب َوَأْس،،،،َوُأ التَّْج،،،،رِْيِل: )َك،،،،ذَّ

 )َيَضْع(

،،،،الب َوَض،،،،عْ   ،،،،ا ب َوَدجَّ  َيْك،،،،ِذُب َوضَّ

اع  داك ذكر ليفياظ ايت يديلع وبيدل بأقوا يا  ولعال ياع بيدل  ذكر  هدا ليفاظ ايجري ع وبدل بأشد ا ض ف 

ا.  بأعال اع و دا بدل بأدوئهاع بأشد ا ض ف 

ا؛ ميين لجييل لن يكييون ايلايييب بييدل بيياألع ب إيييب لدنييب ليفيياظ   ايرتتيييب يقت ييي لن يبييدل بأق هييا ضيي ف 

اع ثيم يدتقيل إييب ميا ب يد ا و كيذا حتيب يديزا إييب لديوء  ايت ديلع ثم يدتقل إيب لقل ليفاظ ايتجري  ضي ف 

 ليفاظ ايتجري .

 ذه ق ية اصلالحية و ذا مده  دار ع ي  ل يل اي  يمع فبيدل بأديول ايتجيري ؛ ييحيزر مدي ع ع ب كل 

 ويحذر من لصحاب .

ياع  فأدول ليفاظ ايتجري  ولدول ايمراتب لن يوصف اييراو  بأني  كيذابع لو ي يا ايحيديتع لو وض 

 ودجاا.

ثين يف بيياب وم دييب كييذاب  دييا يييي  ايييذ  يكييذب يف حييديت ايديياسع الع ايكييذاب  دييا عدييد ايمحيي  دِّ

؛ ف يذي   يو لخلير ميا يكيونع ♀ايحديت يف ع م ايحديتع ل  لن  ثبت كذب  ع ب رديوا اهلل 

ياع م ديب ذيي  لني  ثبيت عديد م لني  وضيا حيدي  ا واخت يق ع يب رديوا اهلل  نفيال :إذا قايوا كيذاب لو وض 

 حدي  ا. ♀

اعع ما ايتدبي  إييب لني   يف ب يض ايميرا  األئمية تكيون وكذي  إذا قاا وضا حدي  اع لو دجااع لو وض 

 اي فظة يها دياقهاع ويها اعتبار اع فال تؤخذ ع ب ظا ر ا.

مر  م دا يف دروس م ت كالم اإلمام ماي  يف محمد بن إدحاقع اإلميام مايي  قياا عين محميد بين  

اا من ايدجاج ة»إدحاق صاحب ايسيرة:  ع يب  ض اي  مياء: ييم لديما جميا دجيااتحتب قياا ب يع «دج 

فهدا  ذه اي بارة يها ظرفها ويها دياقهاع ف م يأخذ ا اي  ماء بحسب يفظهياع ع إال من اإلمام ماي دجاج ة 
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ا  م يف قمة ع ب ابين إديحاق؛ ألني  ب ني  لني  ييتك   ناقم شديد ايدِّ  ؒ وإنما لخذ ا اي  ماء لن اإلمام مايك 

يكن ما ذيي  ع اا من ايدجاج ةف ذي  قاا اإلمام ماي  لن  دجنسب  لصبحي ا نسب ع ولن  ال يص  لن يكون 

يا ألن  يذه ايك مية يهيا ديياقها ويهيا اعتبار ياع و يي مين كيالم  ابن إدحاق  و صدوقع ويي  كذاب ا متهم 

ا تك    عاألقران  م يف اإلمام ماي  من ناحية ل  ألن حتب ابن إدحاق لي  
 
ع يم مايي    خرى فقاا: اعرضوا ع ي

 ع م اإلمام ع فإين بيلاره
 
م يل  يذه ايك ميا  ايتيي بيين األئمية ال تؤخيذ ع فأنا لعايج  يكمل  اعرضوا ع ي

بحسييب م دا ييا ومؤدا ييا إذا كييان دييببها ايمدافسييةع ودييببها ايت اصيير بييين األشييياصع ومييا يحصييل بييين 

 ايمتدافسينع فيدتب  يهذا.

ا ب د ذي  من ليفياظ ايتجيري  دون ايمرتبية ايسيابقة إذا قيايوا ي :لي   و تهم بايكيذب لو دياقط لفيالن م 

  اي  لو ذا ب ايحديت لو مرتوك ايحديتع فهذه األيفاظ يف ايمرتبة اي انية من مراتب ايتجري .

 :له معانَ : مرتوكع لو ذا ب ايحديت لو داقط لو  اي  لو متهم ومعنى قولهم

 .♀إما لن ي قصد لن  يكذب يف حديت ايداسع ويم ي بت كذب  ع ب ردوا اهلل 

ر  بأن  يكيذب يف حيديت ايدياسع وييم ييم ي بيت لني  كيذب ع يب م دب قويهم متهم بايكذب؛ ألن  ع  

وميييا دام لنييي  تجيييرل ع يييب ايكيييذب ال يسيييتب د لن يكيييذب ع يييب رديييوا اهلل ع ♀رديييوا اهلل 

♀. 

ين ثبيت لني    وباب ايرواية ل م شيء في  ايصدقع فإذا اختل جانب ايصدق اخت ت ايروايية؛ ف يذي  م 

 ا بأن  داقط  اي .يكذب ويو يف حديت ايداس ترك  اي  ماء وحكمو

ا ايمتهم بايكذب قد ال يكون هبذا ايوصفع يكن ايذ  يحصل لن  يرو  حيدي  اع و يذا ايحيديت  لي  

اع وال يوجيد يف إديداد  يذا ايحيديت ايموضيوع راو   ال يوجد يف إدداده راو  يمكن لن يرو  حدي  ا موضوع 

 اية  ذا ايحديت ايموضوع.يمكن لن ي تهم ب  إال  ذاع فيتهمون  بايكذب بسبب انفراده برو

ع من ت   ايم اين  ذان ايم ديان.فقولهم  : متهم بايكذب ي  م ان 

 في  نظر فالن في  نظر. ؒ من ليفاظ األئمة ايياصةع قوا اإلمام ايبيار  
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يب ض ايد   همع ت  قاد يرى لن قوا اإلميام ايبييار : فيي  نظيرع  يو بم ديب لو يف مرتبية قويي : ميرتوك لو م 

ع وقاا: إني  إذا قياا اإلميام ايبييار  يف راو  فيي  نظيرع فإني  يكيون ؒ ايحافظ ايذ بي  ونو ع ب ذي 

ا يف اينايب.  متهم 

يكن ايصحي  بحسب تتبا ايباح ين يهذه اي بارة فيي  نظيرع وجيدوا لن اإلميام ايبييار  يل قهيا ع يب 

ين يكيون ياع ويل قهيا ع يب م  ين يكيون مرتوك   عضي ف  ريير شيديد ايمتهم وع ب رير ايمتهمع يل قها ع يب م 

و داك لبحاث ط ب ت يف  ذاع ولثبتيت لن  يذه اي فظية يسيت م ها ايبييار  بم يان  عدييدةع ييي  كميا نقيل 

 .ؒ ايحافظ ايذ بي 

ع «ديكتوا عدي »ع و يي قويي : ؒ من عبارا  اإلميام ايبييار   أما اللفظ  الثاني ، أو العبارا الثاني 

 كما يف ايدظم قاا:

ٍب اْو  نُْه(َوَذاِهبب َمْتُرْو َْ ْيِه َنَظْر ... َو )َسَكُتْوا 
 فِ

اد  ذه اي بارة دكتوا عد  م دا ا بحسب ايظا رع لن  يم يتك موا يف  ذا ايراو ع ديكت فيالن عين ايد ق 

ياظ يكن عدد اإلمام ايبيار  يها اصيلالح خياصع ن يو   -ل  يم يك م  لو يم يتك م في -فالن  ف  ع يب ايح 

 بيار  يل قها يف ايرواة ايمتهمين ايمرتوكين.عدد اإلمام اي «دكتوا عد »لن 

جد لن األمر كذي ؛ لن  ايرواة ايذين وصفهم ايبييار  بقويي  ت بِّ ت وو   «ديكتوا عدي »: و ذه اي بارة ت 

 نجد لن  ؤالء ايرواة مرتوكون متهمونع ف يست  ذه اي بارة بحسب ظا ر ا.

ا يف  ذه ايمرتبة اي انية مين مراتيب ايتجيري : إذا قي ايوا: فيالن ال ي تير بي ع ال ي تير بي  بم ديب لني  لي  

 ض ف  شديد فال ي تر ب ع فال عرة بحدي  ع وال يص   ي متاب ة واالدتشهاد بحدي  ؛ يشدة ض ف .

ا يي  ب قة من عبارا  ايتجري  ايشديدة. :كذي  إذا قايوا  فالن يي  ب قةع لي  

اع قاا يف اي: لن ي  المرتب  الثالث  من مراتب التجريل د  حدي  ع لو مردود حدي  ع او ضي يف جيد  راو : ر 

 بمرةع لو طرحوا حدي  ع لو ارم  ب ع لو م  
 رحع فهذه األيفاظ ك ها تدا ع ب شدة اي  ف.ل  لو واه 

: ييي  بشييءع ل  لن ضي ف  شيديدع فحدي ي  ييي  بشييء ي تير بي ع وكيذي  إذا أيًضا ك،ذلك ق،ولهم 

  تر ب ع وال ي حت  ب .يشدة ض ف ع فال ي   ن حدي   ال يساو  شيءاع بم دب لفالن ال يساو  شيئ   :قايوا

 ديكتوا عدي ع وواه  بميرةع وطرحيوا حدي ي ع وييي  تقاربيةع مي ال  وب ض األئمة يج يل  يذه األيفياظ م  

 بشيءع وال يساو  يج  و ا ك ها يف مرتبة واحدة.
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صيفو هبيذه األوصيا  ال ي تير واةع فهيؤالء اييرواة اييذ  و   ذه ايمراتب اي الث  ي لدول مراتب ايير  

بحدي همع وال ي ستشهد ب ع وال ي قبل يف باب ايمتاب ا  وايشوا دع بل ايذ  يورد حيدي هم مين ايحفياظ يف 

 كتب  تجد األئمة يدتقدون ع إال إذا قرن ذي  بايبيان.

ا ما ي تيب ع يب اييلييب ايبنيداد ع ولبيي ن ييم األصيبهاينع يف  ؒ ويذي  ايحافظ ايذ بي  ك ير 

يقيوا: ميا يكفيي لن تيرووا باإلديدادع البيد لن تقرنيوا  عاديت  ؤالء ايرواةع ويسكتون عدهاهنم يوردون لحل

 ذي  ببيان شدة ض ف  ؤالء ايرواة ايمتهمين لو ايمرتوكين لو ايساقلين لو ايه كب.

ل وايك ييرون ال ي رفيون  يؤالء اييرواةع فيقيوا يم ي عاس يتفياو  ع مهيميرى ايحافظ ايذ بي لن ايد ي

وييايفيي  يف ذييي  ع دييداد بيييان شييدة ضيي ف  ييؤالء ايييرواةيدبنييي لن يقرنييوا ذكيير اإل :اييليييب ولبييي ن يييم

 .بن حجراايحافظ 

ن لددد فقد لحاي . ثين يقويون: م  ؛ ألن ايقاعدة اي  مية عدد ايمحدِّ
 ويرى لن ذكر اإلدداد كا  

 .«يانذكر اإلدداد نوع من ايب»يقوا:  «ايدكت»بن حجر يف افيقوا ايحافظ 

اظ يكن  ذا يف وقت اي  مع ووقت اجتهاد ك رة   ف  واي ارفين هبذا اي  مع ن م  يو نيوع مين ايبييانع ايح 

يكن يما قل  اي داية هبذا اي  يم البيد لن ي قيرن بيين األميرين: بيين ذكير اإلديدادع وبييان شيدة ضي ف  يؤالء 

 ايرواة إذا وجدوا يف ت   األدانيد.

   ف: إذا قايوا يف ايراو ع يقوا ايحافظ اي راقي:ايمرتبة ايراب ة من مراتب اي

....................................... 

 

( َوَك،،،،،َذا إِْن ِجْيَئ،،،،،ا   ُث،،،،،مَّ )َض،،،،،ِعْي ب

 بُِمنَْك،،،رِ اْلَح،،،ِدْيِ  َأْو ُمْض،،،َ رِبِهْ  - 345 

 

ُّْ بِ،،،ْه(  ُفوُه( )َلَ ُيْح،،،َت  )َواَه( َو )َض،،،عَّ

 ب ايتجري .فهذه  ي ايمرتبة ايراب ة من مرات 

 ب ض  ذه األيفاظ فيها خال ع  ل  ي تكون يف ايمرتبة ايراب ة؟ لو تكون يف ايمرتبة اي اي ة؟ 

مدكيير »هييا يف ايمرتبيية ايراب ييةع كييذي  ال يحييت  بيي  لو واه ع يكيين ك ميية ن  فك ميية ضيي يف ال إشييكاا ل

يء اي بيارا   ذه فيها خال ع  يل  يي ت تحيق باي ي ف ايشيديدع وت تحيق بقيويهم: ييي  بشي «ايحديت

اع لم ت حيق بقيويهم ضي يف؟ األصيل  ايسابقة مل وب مقرتحع لو يلرح حديت لو واه  بمرة لو ض يف جد 

لن مدكر ايحديت  ذا وصف يدا ع ب ك رة ايدكارة يف حديت ايراو  لن  مدكر لن  وصف ييدا ع يب ك يرة 
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 ييرو  ين لن يقوا ايراو  مي ال  األحاديت ايمدكرة يف لحاديت ايراو  ففرق لن يقويوا يف ايراو  مدكرع وب

 مداكير لو ي  مدكرا  فال ي زم لن تكون ك يرة.

ع وإذا ك يير  ايمدكييرا  يف    مدكيير ايحييديت فهييذا يييدا ع ييب ك ييرة ايمدكييرا  يف حدي  يي :لمييا إذا قييايوا

 حديت ايراو ع فإن ذي  يدا ع ب شدة ض ف .

ن  و م دا ما ي   وم دب ايمدكر كما مر    لوثق مد ع لو يدفرد يف متون شياذةع  يذا  يوع يايف في  ايراو  م 

 فإذا ك ر  ذا يف حديت ايراو  فهذا ال ش  لن  يشتد ض ف .

() ثم دون  ذه ايمرتبة إذا قايوا يف ايراو  يقوا ايحافظ اي راقي:  .َوَبْعَدَها )فِْيِه َمَقالب

ي ِّفع لو فيالن ت  فالن في  م   ذي  ايمتيين لو ييي  دكير وت ير  لو ييي  بيقياا ضي ِّفع لو فيالن فيي  ض 

بايقو  لو يي  بحجة لو يي  ب مدة لو يي  بايمرضي لو ي  ي ف ميا  يو لو فيي  خ يف لو ط ديوا فيي  لو 

 اييامسةع و ي لدنب مراتب اي  ف. ديء ايحفظ لو ييِّن لو تك موا في ع فهذه  ي ايمرتبة

م ديب ع (فِْي،ِه َمَق،الب ) :ونمر ع ب ب ض األيفاظ ايتي يكون فيها يف م دا ا رمو  يد ر  م دا ياع قياا

ثين تك موا في  انتقدوا ع ي  يف حدي   قااع قايوافي  مقاا ل  لن ايم    يف حدي   ما ي دتقد ع ي . :حدِّ

(  ْ  (ُتنْكُِر َوَتْعرِْف ع )ل  وجدوا يف ب ض حدي   ض ف (َوفِْيِه َضع ب ع )ض فوا ب ض حدي   ( ُضعِّ

مييان يكييون لنيياس ت دكيير مييدهم وت يير ع ل  ب ييض و ييذه ل خييذ  ميين حييديت حذيفييةع لنيي  يف آخيير ايز  

ب يض  لف ايهم تكون مدكرةع وب ض لف ايهم تكون م روفة ع ب وفق ايسدةع فبايدسبة ي راو  مياذا يكيون؟

ل  ت دكير حايي  بسيبب ضي ف حدي ي ع (ع ُتنْكِ،ُر َوَتْع،رِْف )حدي   مدكرع وب ض حدي   م رو ع  ذا م ديب: 

ا ت ر  ب يض حدي ي  ايمحفيوظ ف اع  يو م يل قيويهم: فيي  ولي   ا شيديد  تشييد بي ؛ ف يذي   يذا ييي  ضي ف 

 ض فع لو ض  ِّف.

( ٍَ  ل  يي  بذاك ايراو  ايذ  يصح  حدي  ع وي  تمد عي .( َلْيَس بَِذا

ثينع يي  بايقو ع ويي  بقو ع ففرق بيدهما.  كذي  يي  بايقو ع و داك عبارتان عدد ايمحدِّ

يف مرتبة ض يف ايتي مر  ايمرتبية ايراب يةع ييي  بقيو   ف ي  بقو : نفي يمل ق ايقوة؛ ويذي   ي

 ل  ض يف.

ل يق اي ي ف ألهنيا نفيي يكمياا ايقيوةع ييي  بيايقو ع نفيي يكمياا لما يي  بايقو  فال ي يزم مدهيا م  

 ايقوة.
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 ع«يي  بايقو  ييي  بجيرح مفسيد»لن  قاا:  ؒ عن ايدسائي  ؒ يذي  نقل ايحافظ ايذ بي 

ا بيدا بل  و فيوق ذيي  ض يف  قو  ال ي زم لنفالن يي  باي :ل  لندي إذا ق ت يا  «ييي  بحجية»ع ض ف  لي  

ع ي  ب مدة ل  ال ي تمد ع يب حدي ي ويع وايحجة  و ايراو  اي بت ايمتقن عبم دب لن  ض يف ال ي حت  ب 

 ويي  بايمرضيع ل  لن  ال يرت ب ب  وال يقبل يف باب ايرواية.

ْعِ  َما َهوُ  ْعِ  مَ ما م دب  لِلضَّ  ا َهُو لِلضَّ

ر  م ل  ي :قيلم  ل  لن  (فْي،ِه ُخْل، ب ع )دقيف ايصدق م  ع ل  قريب إيب اي  فع و داك قريب إييب ايصِّ

ط دوا فيي ع ل  انتقيدوا ع يي  ب يض ع (َطَعنُْوا ... فِْيهِ ع )  ف قاد اخت فوا في ع فب  هم يوثق ع وب  هم ي  ايد  

ك ر تصحيفها يف كتبع و يي مين ليفياظ ايجيرح وايت يديل ي  ع ك مة َطَعنُْوا ... فِْيهِ حدي  ع وقريب من قوي : 

 ايدادرة.

: نزكوه وم دب نزكوه ل  ط دوا في ؛ ألن ك مة نزكيوه ل خيذ  مين ايدييزك و يو وهي قولهم يف الراوي 

لهنيم تك ميوا  :ل  ؛فم دب ط ديوه :هذا من حي  اللغ  ايرم  ايقصيرع بم دب نزكوه ل  ط دوه هبذا ايرم .

ا نزكوهع ل  شهر بن حوشب نزكوه ل  ط ديوا قيل قال بعض النقاد .   يف ب ض حدي   وانتقدوا  عفي  : إن شهر 

ع ع فتصييح     يف ب ييض حدي  يي ف ك ميية نزكييوه إيييب تركييوه؛ ألن نقليية ايدييون وايييزا  إذا ايتصييقتا صييار  تيياء 

ع فت   ب يض وه وتركوه ألن شهر بن حوشب ييي  بميرتوك بيل زكوفرق بين ن صب  تركوهوصار  ايزا  راء 

ل  ط دوا فيي  ل  فيي  ضي ف وفيي  مقياا وييم ي يرتك فهيذه مين ليفياظ  ن كوهفم دب ع اي  ماء يحسن حدي  

 ايجرح وايت ديل ايدادرة ايتي ربما تصحف.

ا يف  ذه ايمرتبة ديء ايحفظ ومر   ا لن دييء ايحفيظ ايمقصيود بي  مين اديتوى احتمياا  لي   م دا دابق 

 خلئ  ما احتماا صواب .

 ومرة يصيبع فيحتاج إيب متاب ة؛ يد ر  لن  لصاب يف روايت . ل  مرة ييلئع

يين بم دب ض يفع لو فيي  ضي فع اييراو  اي يينع لو فيي  ييين  يو اييراو  اييذ  يكيون فيي   (َليِّنُ ) و

 ل  انتقدوا ع ي  وض فوا ب ض حدي  . (َتَكلَُّموا فِْيهِ )و ض ف.

 وقاا:ثم نب   ايحافظ اي راقي يف آخر بيت من  ذا ايفصلع 

ُتبِرْ  ْْ  َوُكلُّ َمْن ُذكِْر ... ِمْن َبْعُد َشْيَئم بَِحِدْيثِِه ا



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
561 

 من ايرواة بأحد  ذه األوصا  ايتي مر  ب د قوا: 

(، يف ايبييت ثالثمائية ولربيا ولرب يينع فقويي :ع (َلَ ُيَساِوي َش،ْيَئم) فميا ب يدع فهيؤالء اييرواة  )َض،ِعْي ب

صفوا ب فظ من  ذه األيفاظع فإ ل  لهنيم يف لنفسيهم  ن  ي  تير بحيدي همع ميا م ديب ي  تير بحيدي هم؟ايذين و 

 فاءع يكدهم يف باب ايمتاب ا  وايشوا د يمكين لن يصي حوا ييذي ع ل  يصي حون يف بياب ايمتاب يا  ض  

 وايشوا د.

ر  ويمكن لن يتقوى حدي همع ويصب  حسد ا؛ ألن   ا يف مبحت ايحسن لن ايحسن ينييره  يو م  م دا دابق 

 ايذ  في  ض فع  و ايحديت اي  يف ايذ  يم يشتد ض ف ع وانجر بروايت  من رير وج . ايحديت

 فم دب يم يشتد ض ف ع  ذه األيفاظ ايتي نب   ع يها ايحافظ اي راقي يف  ذه األبيا .

ال لطييل ع ييكم ع يب ب يض األيفياظ ايديادرة يف  -إن شياء اهلل-ربما يستحسن لن لنبي  يف وقيت يسيير 

 .ا ع ب ب ض ايل بةه  ع يكم وي سر فهم   ديل ايتي ربما تمر  ايجرح وايت 

ا ايصدوق تك مدا ع يهاع بت تك مدا ع يها اي يا  عايحديت كيذي  و مقارب  ولي   وييي  بقيو  ولي  

 نبهدا ع ب ما فيها.

او  :يف  نايباحت يف ع م ايحديت لهنم يقويومن األيفاظ ايتي تمر ع ب  ة  ذه اي فظوع هر بأخرتني   اير 

 تل ق ب الث قراءا :

 .هتنير بأخر -بايتحري  ما تاء ايتأنيت-قاا تنير بأخرة  ي  

 ويقاا تنير بآخره.

 .  ويقاا تنير بآخرة  

 .ك ها صحي  يكن ايمشهور ع ب ليفاظ  لو ع ب يسان اي  ماء اي بط األوا تنير بأخرة  

ل  اختل ضيبل  ة دب تنير بأخرفظ  واخت طع فهذا م ل  لن  يف آخر عمره تنير ح «ةتنير بأخر»وم دب 

 وحفظ  يف آخر عمره.

  م دا قبل ق يل نقل عن ايحيافظ اإلميام اييدار قلديي يقيوا يييِّنع ل  ال يكيون دياقل ا ايتي مر   (ليِّن)

ا يف شيء ال يسقط اي دايةع وم ل  يذا ايتفسيير تفسيير اييدار قلديي ل   مرتوك ايحفظ ويكن يكون مجروح 

 ادتحسن تقييده يقوا:

ا بشيء ال يسقط اي داية.ييِّ   ن ل  ال يكون داقل ا مرتوك ايحفظ ويكن يكون مجروح 
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ا من األيفاظ ايدادرة لن يقويوا يف ايراو  يسرق ايحديتع و ل ايحديت متاع حتب يسرق؟!  لي  

 ن مع ما م دب يسرق ايحديت؟

اييراو  ايميتهم  بإددادع فييأيت ام روف   ثين يقصدون هبا: لن ايحديت يكونيسرق ايحديت عدد ايمحد

ا آخر فهو درق ايمتن وركب يي   اع فيسرق ايمتن ايم رو  بإدداد ويج ل ي  إدداد  ا جديد  ويج ل ي  إدداد 

ا. ا جديد   إدداد 

و يذا نيوع مين  علنا عدد  حديت يي  عددكم :ايداس يقواي نرب ع ب من لجل لن  ؟لماذا يفعل هذا

ا نوع  ايحيديت لني  يق يب إديداد حيديت ويج يل مكاني  من ايحيديت ايمق يوب ديرقة ايكذبع و ذا لي  

اع ف ذي   ا آخر مت مد  ا يذي  ويي  ع ب دبيل اييلأإذا ق ب اإلدداد م  إدداد  ل ق ع ي  يسرق فإن  ي   عت مد 

 ايحديت وي حق بايرواة ايمتهمين.

ييا ميين األيفيياظ ايتييي تك يير عدييد ايمحييدثين يقويييون فييالن مييرتوك لو مييرتوك ايحييديتع ميين  ييو  :لي  

ظمييت رف تيي  ق مييا  وك؟ايمييرت ييش خلييأه وزاد زيييادة ك يييرة وع  ايمييرتوك  ييو ايمييتهم بايكييذب لو ايييذ  ف ح 

ا بايكذب فرتك حدي   بسبب هتمت  بايكذبع وإما يشدة رف ت  وف حش ر ل ع  ذا  يو  يصيب. ل  إما متهم 

 ايراو  ايمرتوك.

ا لنب  ع يب لني  ال يوصيف ايحيديت بأني  ميرتوكع إنميا ايير   ييذ  يوصيف بأني  ميرتوكع او   يو اولي  

كر يف ب ض ايكتب لن  داك حديت يسمب ايمرتوك  و من بياب ايتوديا يف اي بيارة وإال ذ  ما فانتبهوا يهذاع 

 وإنما ايذ  يوصف بايرتك ايراو . عيددر ذي  لن يوصف ايحديت بأن  مرتوك

 دأنب  ع ب يفظتين لو يفظة واحدة ألهنا تصححت يف ب ض ايكتب: 

فهيم فهذه اي بارة يم ي   -بايتشديد- ب  ايحديت ياءع ثم ثاء م   ةع ثم باءع ثم جيم ي ب  فالن ي   :يقويون

م دا ا وتصحفت يف ب ض ايكتب وصار  بيدا ي يب  ايحيديت ي يا ايحيديتع فاختيل م دا يا اخيتالال  

ا؛ بسبب ما وق ت هبا من ايتصحيف وبسبب رمو  م دا ا.  كبير 

يهم ثب  ايكتاب لو ايكالم إذا ييم يبيدي ع فيالن ثيب  ايكتياب : مأخوذ من كالم قوومعنى يثبْ الحدي 

فهيذا ال ي يزم مدي  ع لو ايكالم إذا يم يبيد ع ل  إذا كان كالم  رير واض  قاا ي ب  يف كالم  لو ي يب  يف كتابي 
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 ب  ايحديت بم ديب ل  لني  ال ييأيت بايحيديت ع يب وجهي  فييليئ لن يكون كذاب ا ي ا لحاديت ف ذي  ي  

ا شديد اي   في ؛ يكن    ف؛ ألن ي ا ايحديت م دب ذي  لن حدي   موضوع.ال ي زم لن يكون ض يف 

ييا ر   يياظ مييا ادييت مل ب  لي   ف  لو باييييد تييدا ع ييب ايتجييري  لو ع ييب ايت ييديل  -ل  بايوجيي -حركييا  ايح 

 :دياهقيايوا م  او  فيحرك رلد  يميد ا وشماال  فالن يحرك برلد ع ميا م ديب تحريي  اييرلس؟فيسأا عن اير  

ا يسأا عين راو  مين اييرواةع فيحيرك ييده  كيذا فبم ديب دعي  ع   يي  بشيخ لو بم دب ال ترو  عد ل لي  

 وال ترو  عد  ي  ف  يسأا عن ايراو  فيحرك يده بم دب دع  اترك  و ذا يدا ع ب ايت  يف.

كشيير وجيي  و ييي بيييال  م دا ييا وجيي ع ل  باي امييية عدييدنا يقويييون ي   ضيحمييوويسييأا عيين فييالن 

 يفصحب؛ ألن م دب يكشر إن  بم دب يبتسم.با

 بيدميا يف اي اميية بم ديب ايتحمييرع بم ديب لني  يشيد وجهي  «وقلوبنا تلع،نهم إنا لنكهر يف وجوه أقواا»

ييدا ع يب لني  ال و في يب  يف وجهي   يذا م ديب ايتحميير ي يب  يف  اوي دالية ع ب ر ب ع فيسأا عن اير

 يقب   وي  ف .

 قاد ي دالية ع ب ض ف ب ض لحواا ايرواة.م ها ايد  فهذه من ايحركا  ايتي ي 

 .نكتفي هبذا ايقدر ولط دا ع يكم

ا يدردين ج  دا ما يف درس واحد لدأا اهلل لن يوفقدا وإياكم  .يكن اختصار 
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َؤال عن ايمرتبة األويب واي انيية يف ايت يديل مين مراتيب ايت يديلع ل  قيوا ايداقيد فيالن ثقيةع ثقية  :السُّ

   فالن ثقة ما ايفرق بيدهما؟وقوي

ايفييرق بيدهمييا يظهيير عدييد االخييتال ع فييإذا روى ايحييديت ايييراو  ايييذ  وصييف باي بييارة : الج،،واب

 و   عايمؤكدة بايتكرار وخايف  راو 
وإال إذا ييم  عبأن  ثقة دون تأكيدع فياألوا مقيدم روايية األوا تقيدم ف  ص 

ا إذا قيل يف ييت فا فكال ما حدي   صحي ع و ذا يحتاج إيي  ك ير  او  :لي   لوثيق ايدياس وروى حيدي  ا  اير 

 وضبل  وتميزه يف ذي .    ايراو  ايذ  قيل في  لوثق ايداس؛ يكماا إتقان   وخايف  ثقة فأ  ايراويين يقدم؟

: إذا كيان ييب ض األئمية اصيلالحا  خاصية يقول هذا سؤال وجيه أحسن سائله ج اه اهَّلل خيًرا يقول

 يلع فكيف نفهم مراد م يف ليفاظهم ايياصة؟يف ليفاظ ايجرح وايت د

 :  فلذلك وسائل

ييي   :قاا إن م دب قوي  إما لن اإلمام نفس  يدو ع ب مراده هبذه اي بارة م ل ما مر م دا عن ابن م ين

 ب  بأس ل  ثقة  ذا لد وب وايدو كا   يف فهم ايم دب وم رفة داليت .

ن يف شرح م اين  ذه اي بيارا ع فيإن ايحفياظ ايمتيأخرين لن ن تمد كالم األئمة ايمتأخري :األمر الثاين

اعتدوا ببيان ميراد  يؤالء األئمية ايمتقيدمين ايحيافظ اييذ بي وايحيافظ بين حجير وايحيافظ اي راقيي وابين 

 ايصالح وايسياو  اعتدوا يف كتبهم ببيان دالال   ذه األيفاظ.

ديي بتتبيا لقوايي ع وم رفية مدهجي  يف لن  داك كتب م اصرة ت تدي بإمام من األئمةع وت ت :أسلوب آخر

 ايدقدع ف رتاجا  ذه ايكتب يم رفة مراد  ذه ايداقد.

و ذا يكون يل بة اي  م ايمتمكدين من ايبحت ولدوات  ويهم درادة قويية يف  يذا اي  يم  :األمر األخير

يا مين لن  يجتهد يف م رفة مراد كالم اإلمام من خالا م رفة ايم ديب اي نيو  األصي ي يهيذه اي فظية ع ولي  

خييالا ك مييا  األئميية اآلخييرين يف االدييتلراد ايييذ  وصييف هبييذه اي بييارةع فأنييت إذا جم ييت بييين  ييذين 

 األمرين ديت   ي  كالم مراد اإلمام هبذا االصلالح.

 فهذه ودائل يم رفة االصلالحا  ايياصة.

َؤال  عن ايبيت رقم ثالثمائة وثماين وثالثونع يقوا:  :السُّ
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،،ْدِث َوَس،،مْ َوُربََّم،،ا  - 338  َوَص،،َ  َذا الصِّ

 

 ُضْعفم ِب )َصالِِل اْلَحِدْيِ ( إِْذ َيِس،مْ  

   ؟ ايمهد ويقوا  ل ي دي ب  ذ 

وايم ديب اييذ  ذكرنياه واضي  لن ع قاد فايحمل ع ب اي موم لحسنايمهد   و ناقد من ايد   :ع ب كل  

 ن يصف  باي  فع ن يم ما  األئمة ممن يوصف بصاي  ايحديت ويوصف بصدوقع فهذا قد تجد من ك

ال يحيت   :وصف بأن  صدوق ولن  صاي  ايحديت وتجد ب ض األئمة يقيوا ؒ ل  اآلن ابن إدحاق 

 ب  ل  ض يف؛ ألن  كما تقدم لن ايصدوق بأن حدي   حسن فيتجادا ك ما  ايدقاد.

ايب ل ع   م واهَّلل  ت   

َلى آله َوَص  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  ْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َمَتى َيصحُّ َتَحمُُّل ع  َحِدْيِث أْو ُيْسَتَحبُّ؟

،،،،َلَ  - 350  َوَقَبُل،،،،وا ِم،،،،ْن ُمْس،،،،ِلَم َتَحمُّ

 

،،،،،َلَ    فِ،،،،،ي ُكْف،،،،،رِِه َك،،،،،َذا َص،،،،،بِي  ُحمِّ

َِ َوَمنَ،،،،عْ  - 351   ُث،،،،مَّ َرَوى َبْع،،،،َد اْلُبُل،،،،ْو

 

،،،،ْبَ ْيِن( َم،،،،عْ َق،،،،ْواب ُهنَ،،،،ا َوُردَّ    )َكالسَّ

،ْبَياِن ُث،مّْ  - 352   إِْحَضاِر َأْهِل اْلِعْل،ِم لِلصِّ

 

ُثوا َبْع،،،،َد اْلُحُل،،،،مْ    َقُب،،،،ْوُلُهْم َم،،،،ا َح،،،،دَّ

 َوَطَل،،ُب اْلَح،،ِدْيِ  فِ،،ي اْلِعْه،،رِْينِ  - 353 

 

( َأَح،،،،،بُّ ِح،،،،،ْينِ   َبْي،،،،،رِيِّ نْ،،،،،َد )ال ُّ
ِْ 

َلْي،ِه )َأْه،ُل اْلكُ  - 354  َْ  ْوَف،ْه(َوْهَو الَّ،ِذي 

 

 َواْلَعْه،،،ُر فِ،،،ي )اْلَبْص،،،َرِا( َكاْلَمأُلْوَف،،،هْ  

،،،ْأِا( - 355   َوفِ،،،ي الثََّلَثِ،،،ْيَن )ألَْه،،،ِل الهَّ

 

 َوَينَْبِغ،،،،،،،،،،ي َتْقيِْي،،،،،،،،،،ُدُه بِ،،،،،،،،،،اْلَفْهمِ  

،،،،،َما ُ  - 356  ،،،،،ْبِط، والسَّ  َفَكْتُب،،،،،ُه بالضَّ

 

، َوبِ،،،،،،،ِه نِ،،،،،،،َ ا ُ    َحْي،،،،،،،ُ  َيِص،،،،،،،لُّ

،،هْ َف،،اْلَخْمُس لِْلُجْمُه،،وِر  - 357   ُث،،مَّ الُحجَّ

 

،،،،هْ   ْق،،،،ُل اْلَمجَّ َْ ،،،،ُ  )َمْحُم،،،،ْوَد( َو  ِقصَّ

 َوْه،،َو اْب،،ُن َخْمَس،،َ  َوِقْي،،َل َأْرَبَع،،هْ  - 358 

 

ْي،،،،،،،،ِه ُس،،،،،،،،نَّ ب ُمتََّبَع،،،،،،،،هْ  
 َوَل،،،،،،،،ْيَس فِ

،،،َواُب َفْهُم،،،ُه اْلِخَ اَب،،،ا - 359   َب،،،ِل الصَّ

 

ُه اْلَجَواَب،،،،،،،،،،،،،،،،ا   ُمَميِّ،،،،،،،،،،،،،،،،َ ًا َوَردُّ

 نَْب،،،َل( َفَرُج،،،ُل َوِقْي،،،َل: )َلْب،،،ِن َح  - 360 

 

،،،،ُل   ْه،،،،َرَا التََّحمُّ َْ  ق،،،،ال: لَِخْم،،،،َس 

َ ،،،هْ  - 361   َيُج،،،ْوُز َلَ فِ،،،ي ُدْونَِه،،،ا، َفَغلَّ

 

َقَل،،،،،،،،،ُه َوَض،،،،،،،،،َبَ هْ   َْ  ق،،،،،،،،،ال: إذا 

 َوِقْي،،َل: َم،،ْن َب،،ْيَن اْلِحَم،،اِر َواْلَبَق،،رْ  - 362 

 

، َوَم،،،،،ْن َلَ َفَحَض،،،،،رْ   َث َس،،،،،اِمعب  َف،،،،،رَّ

،،اُل  - 363   واْب،،ُن اْلُمْق،،رِيْ ق،،ال: بِ،،ِه اَلْحمَّ

 

َع َلِْب،،،،،،ِن َأْرَب،،،،،،َع ِذي ُذْك،،،،،،رِ    َس،،،،،،مَّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ي ؒ ذكر  دا ايحافظ اي راقي  ل ايحيديت لو يسيتحب؟ فج يل  يذا مقدمية باب ا يف متب يص  تحم 

 وايمداويية عواإلجيازة عوايقيراءة عألنواع ايتحملع وقبل لن نفصل يف لنواع ايتحميل اي مانيية و يي ايسيماع

 واإلجادة بين لوال  متب يص  ايتحمل؟ عواإلعالن عوايوصية

ايييب عيين ايشيييخ ع ييم ايحييديت وريييره ميين اي  ييومع  ييذا ايمقصييود ايل   : لخييذ  فالمقص،،ود بالتحم،،ل

 بايتحمل.

ا من اي  وم دواء  لكان حدي  ا لو ريره عن شيي ع فهيو ال يقصير لن يأخيذه بأحيد  لن ايلايب يأخذ ع م 

 .ت ايبتي ديأيت ذكر ا تفصيال  إن شاء اهلل األنواع اي مانية اي



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
567 

 فيجيب يف هذا الفصل بجواب ْن سؤال وهو متى يصل التحمل ومتى يستحب 

 عددنا ق يتان و ما ميت فتان ففرق بين ايصحة وفرق بين االدتحباب؛ ألن عك  ايصحة ايفساد.

 وعك  االدتحباب: ايكرا ة.

َلَ ... فِي ُكْفرِهِ َوَقَبُلوا ِمْن مُ ) :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي   .(ْسِلَم َتَحمُّ

او  قبل إدالم  يف حاا كفرهع وميا مير  ل اير  ما يتحم  شرت  في  اإلدالمع فرب  ل ال ي  فبين  هدا لن ايتحم  

ا يف شرو  ايحديت ايصحي  من لن    او  اي داية.  يشرت  يف اير  م دا دابق 

تحمل ايشييو قبيل لما حين ايتحمل فإن  ربما ي   عومن شرو  اي داية اإلدالم إنما ذي  حين األداء 

كفر م يل حيديت ايب ض األحاديت و م يف حاية  ╚ل ب ض ايصحابة ر  كما تحم  وجود  ذا ايش  

  وكيان ذيي :يقيرل يف ديورة ايليور قياا ♀ع فسما ايدبيي دارى بدر  بير بن مل م لن  جاء يف ل  ج  

ا ولني  يميا ديما ايدبيي لني   :فم دب ذيي  علوا ما وقر من اإليمان يف ق بي يقيرل يف  ♀كيان كيافر 

وجود ايمانا يف صيحة ييقر اإليمان يف ق ب ع يشب  حاية ايكفر يف  م لوس   دورة ايلور كان ذي  لوا ما بدل ي  

ييي  األداء حايييية ميييا إذا كيييان ايص 
 
ا م يييل ب يييض ايصيييحابة  بي اييييذين كيييانوا يف حيييياة ايدبيييي  ╚صييينير 

ا. ♀  صنار 

 ╚ولبييي ديي يد اييييدر   وايحسييين وايد مييان بيين بشييير وايحسيين ¶ميي ال  ابيين عبيياس 

ا يف زمن ايدبي  اع  ؤالء كانوا صنار   هيم تحم هيم صيحي ؛ يكين ييم تحم   ع فمن ناحية  ♀جمي  

 ييو راو  ايحييديت:  ◙يؤخييذ عييدهم ايحييديت إال ب ييد ب ييورهمع وت  مييون لن ايد مييان بيين بشييير 

ع يب لني   ◙ع و يذا ايحيديت نيو  فيي  ايد ميان «اتهَ بِ ه،تَ مُ  الحَلل بيِّن والحراا بيِّن وبينهما أم،ورب »

 ددوا  لو نحو ذي . ابن ثمان و و يف ذي  ايوقت كان صنير ايسن ♀دم   من ايدبي 

ي ا ال يمديا مين ايتحم  يفإذ  ويهيذا قياا ايحيافظ  عشيرت  ايب يوغ يف حايية األداءيو وإنميا ي  ل صينر ايش 

 :ؒ اي راقي 

َلَ   َِ ُثمَّ رَ ***  َكَذا َصبِي  ُحمِّ  َوى َبْعَد اْلُبُلْو

ي ا قبل ل يل ايحيديت لو ايمحيدثون وقبيل اي  مياء تحم  ل ايصيبي حياا صينرهع ويكين ييم يقب يوا لي  

 (.َوَمنَْع ... َقْواب ُهنَا) قاا: روايت  إال ب د ب ور .
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إن ذيي  ال يجيوز ال يجيوز قبيوا روايية ايصينير اييذ   :ن ب ض ل ل اي  م مديا مين ذيي  فقياال  إ

ا من ايصحابة  :ورد ْليهم عاا صنرهتحمل يف ح  ♀ديم وا مين رديوا اهلل  ╚بأن عدد 

 . ت روايتهمب  ق  عدهم ايحديت و   ذ  خ  حاا صنر مع ثم ل  

لنيي  قييد جيير  عييادة ل ييل اي  ييم لهنييم يح ييرون ايصييبيان ايصيينار يف :  ورد ْل،،يهم م،،ن جه،،  أخ،،رى 

 مجاي  ايسماع وال يستدكرون ذي  وال يدكرون .

ا احت  ع ب من  ايصنير يف حاا صنره بأمرين: قبوا تحملمن مدا  فإذ 

ا يف زميين ردييوا اهلل ميين مييدهم  ╚: بييأن ايصييحابة أوًَل  ودييما مديي   ♀كييان صيينير 

 ولدى.

  عادة ل ل اي  م لهنم يح يرون ايصيبيان يف مجياي  ايحيديت فيسيتم ون وي تيدون : لن  جر  الثاين

 بسماعهمع وديأيت لم  ة بذي  إن شاء اهلل ب د ق يل.

 ا:قا

....................................... 

 

،،،،،،،،،،،،،،ْبَ ْيِن( َم،،،،،،،،،،،،،،عْ    َوُردَّ )َكالسَّ

،ْبَياِن ُث،مّْ  - 352   إِْحَضاِر َأْهِل اْلِعْل،ِم لِلصِّ

 

ُثوا َبْع،،،،َد اْلُحُل،،،،مْ    َقُب،،،،ْوُلُهْم َم،،،،ا َح،،،،دَّ

 َوَطَل،،ُب اْلَح،،ِدْيِ  فِ،،ي اْلِعْه،،رِْينِ  - 353 

 

( َأَح،،،،،بُّ   َبْي،،،،،رِيِّ نْ،،،،،َد )ال ُّ
 ِح،،،،،ْينِ  ِْ

ا انتهب من ق ية متب يص  تحمل ايحديتع ودد ود إييها ب د ق يل إن شاء اهلل.   إذ 

ا تحمل ايحديت يص  يف حاا ايصنر؛ يكن  ل  ذا ايصنر ي  حد م ين؟  ديأيت إن شاء اهلل بيان . إذ 

 : متب يستحب دماع ايحديت؟السؤال الثاين

يألحاديت من لجيل لن يتحم هيا رواييةع ثيم  متب ندص  ايلايب لن يح ر مجاي  ايحديت ويستما

يرو  ب د لن يتأ ل وايمقصود بايسماع  دا: ديماع األحادييت بأديداديها؛ ألني  مين ايقيديم وميا زاا ل يل 

ويحم يوهنم  ♀سم ون ايل بة األحادييت بأديداديهم ميدهم إييب رديوا اهلل اي  م يف ايحديت ي  

 لنواع ايتحمل ايم ترة.ت   األحاديت دواء  بايسماع لو باإلجازة وبقية 

فايمقصيييود بايسيييماع وايتحميييل  ديييا: تحميييل األحادييييت باألديييانيد مييين ايشييييخ إييييب رديييوا اهلل 

♀. 
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 ستحب ي  يا طايب ايحديت لن تح ر مجاي  ايسماع يف ل  دن؟متب ي   :فايسؤاا

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوَطَل،،ُب اْلَح،،ِدْيِ  فِ،،ي اْلِعْه،،رِْينِ  - 353

 

 ................  .................... 

يكن نون ايجما يجوز فيها يف ينة ايكسر وإال ايجيادة  ( َوَطَلُب اْلَحِدْيِ  فِي اْلِعْهرِْينَ )  ايجادة يقوا:

؛ يكن يجوز جاء يف ب ض األش ار ويف كالم اي رب كسر  ذه ايدون  لن تكون مفتوحة عشرين  وعشرون 

 قاا:

 ْه،،رِْينِ َوَطَل،،ُب اْلَح،،ِدْيِ  فِ،،ي اْلعِ  - 353

 

( َأَح،،،،،بُّ ِح،،،،،ْينِ   َبْي،،،،،رِيِّ نْ،،،،،َد )ال ُّ
ِْ 

ب ايحيديت يف اي شيرين؛ ت يسيتحب ك  ي   : ذا لبو عبد اهلل ايزبير  وادم  ايزبير بن لحمد قاا :ايزبير  

 «.وأحب أن يهتغل دونها بحف  القرآن والفرائض» ألن  مجتما اي قلع قاا:

ا ايزبيير بين لحميد ايزبيير  لحيد ايمحيدثين وفق إني  يسيتحب لن يبيدل ايلايييب  :هياء ايشياف ية يقيواإذ 

ا ويسييتوعب بسييماع ايحييديت يف اي شييرين وع ييل ذييي  بأهنييا مجتمييا اي قييلع ل  ي   صييب  ايلايييب ناضييج 

 ويستفيد مما يستما من لحاديت.

ويبييدو لن ايمقصييود  عميين لجييل لن يشييتنل قبييل ذييي  بحفييظ ايقييرآن وحفييظ ايفييرائض :آخ،،ر وألم،،رَ 

ادا ع ويي  ايمقصود بايفرائض ل  ع م ايذ   و قسمة ايمواريتع وإنما  يو ل  بايفرائض  هدا ل  اي ب

وبايتفق  فيما ي زم  من اي بادا ع فيقوا يف  ذا ايوقيت  ۵يشتنل قبل لن يسما ايحديت بحفظ كتاب اهلل 

 يستحب ي  لن يك ر ايسماع ي حديت.

 ايشاعر:قاا ع ب ينة كقوا  (يف العهرين) :إن قوي  يقوا ايحافظ اي راقي:

 ..وقد جاوزت حد األربعينِ 

 من بداية ايبيت:

 ومييييياذا تبتنيييييي ايشييييي راء مدِّيييييي

 

 األَْرَبِع،،ْينوقييد جيياوز  حييد  

ا  ييذا قييوا ايزبييير  ايزبييير بيين لحمييد قيياا  سييتحب لن يسييما ايحييديت يف لنيي  يسييما ايحييديت ي   :إذ 

   اي شرينع ثم بين لن ل ل األمصار بيدهم خال  يف  ذه ايق يةع قاا:

َلْي،ِه )َأْه،ُل اْلُكْوَف،ْه( - 354 َْ  َوْهَو الَّ،ِذي 

 

 َواْلَعْه،،،ُر فِ،،،ي )اْلَبْص،،،َرِا( َكاْلَمأُلْوَف،،،هْ  

 ل  لن ايكوفيين من ل ل اي  م كانوا يستحبون ايسماع يف دن اي شرين. 
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 لما ل ل ايبصرة فقاا:

 َمأُلْوَف،،،هْ َواْلَعْه،،،ُر فِ،،،ي )اْلَبْص،،،َرِا( َكالْ   .................................... 

يف ايسيماع مديذ لن يكيون ديد  ي ديي ي بكير  ل  لن ل ل ايبصرة كانوا يستحبون ايسماع يف دين اي شيرع 

 عشر  ددوا .

وأه،ل الكوف،  لعه،رين  ،أهل البصرا يكتبون لعهر سنين» وروى عن مودب بن  ارون ايحماا قاا:

 ونظم ذي  ايحافظ اي راقي يف قوي : «نوأهل الهاا لثَلثي

َلْي،ِه )َأْه،ُل اْلُكْوَف،ْه( - 354 َْ  َوْهَو الَّ،ِذي 

 

 َواْلَعْه،،،ُر فِ،،،ي )اْلَبْص،،،َرِا( َكاْلَمأُلْوَف،،،هْ  

،،،ْأِا( - 355   َوفِ،،،ي الثََّلَثِ،،،ْيَن )ألَْه،،،ِل الهَّ

 

 ................................... 

يدبنيي إذا لرد  ايتحميل لن ت تديي ل  ييا طاييب ايحيديت (ع َوَينَْبِغي َتْقيِْي،ُدُه بِ،اْلَفْهمِ ) بايهمزع ثم قاا:

 :ؒ بتقييد  ذا ايحديت وضبل  ما فهم  يما تكتب وت بطع يقوا ايحافظ بن ايصالح 

يصينير يف لوا زميان يصي  فيي  بكير بإديماع اويدبني ب د لن صار ايم حوظ إبقاء د س ة اإلدداد لن ي  

 عويسيت د يي  عيت يتأ يل ييذي ولما االشتناا يف كتب  ايحديت وتحصي   وضبل  وتقييده فمن حع دماع 

ميصوصع ل  ايتحمل ايذ   و ايسماع  ذا  ويي  يدحصر يف دن   عوذي  ييت ف باختال  األشياص

ي علدهل ا ييذي ع و يذا ن لع يب فالبيد لن يكيون م  يكن اي داية ب يبط ايمروييا   يذا يحتياج إييب د  سيت د 

   ذا حر  صحف وال ي    وال ي  يلئ فيييت ف بحسب األشياص؛ ألن تقييد ايحديت وضبل  بحيت ال ي  

ال يستلي   ايلفل ايصنير صاحب اي شر ددوا  لو صياحب اثدتيي عشيرة ديدة يحتياج إييب مين كيان  يو 

 .فوق ذي ع فهذا  و ايذ  يمكد  لن ي بط ويقيد بفهم



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
571 

 قاا:

،،َما ُ  .............................   والسَّ

 

، َوبِ،،،،،،،ِه نِ،،،،،،،َ ا ُ    َحْي،،،،،،،ُ  َيِص،،،،،،،لُّ

إذا كييان ادييتحباب ايسييماع اخت ييف ل ييل  دييا دييد ود إييهييا و ييي متييب يصيي  ايسييماع؟ ييذه مسييأية ق  

ثالثيون ديدةع  ن:األمصارع فأ ل ايكوفة يقويون عشرين ددة ول ل ايبصرة عشر ددوا ع ل ل ايشام يقويو

 د فهم يريدون لن طاييب ايحيديت قبيل لن ييدخل يف  يذا اي  يم ل ل ايشام كان ين ب ع يهم اي بادة وايز  

 لن يكون قد مارس اي بادة وايت بدع ثم يدخل يف  ذا ايشأن. بأمر

ا مسأية فيها خال ع فقيل: لما متب يص ؟ يص  تحمل ايحديت مين دين خمي  ديدوا ع  فهذه لي  

إذا كان ايلفل عمره خم  ددوا ع وح ر مج   ايسيماع ع يب ايشييخع فيإن تحم ي  يصي ع ميا اييدييل 

 ◙ج  اإلمام ايبيار  يف ايصحي  عن محمود بن ايربيا ما لخر :ع ب ذي  قالوا الدليل ع ب ذي ؟

 لن  قاا:

مجة مجها يف وجهي ولنا ابين خمي  ديدينع قيايوا ميا دام لن محميود  ♀عق ت من ايدبي 

لني  مي  يف وجهي  ايمياء وكيان ابين خمي  ديدين فم ديب  ♀بن ايربيا يقوا لن  عقل عن ايدبيي 

 ذي  لن صاحب اييم   ذا ي بط ما تحمل.

 لربا؛ ألن يف رواية ولنا ابن لربا ددينع قاا:وقيل ابن 

،،هْ  - 357  َف،،اْلَخْمُس لِْلُجْمُه،،وِر ُث،،مَّ الُحجَّ

 

 .................................. 

 .◙ل  محمود بن ايربيا 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،هْ   ....................................... ْق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ُل اْلَمجَّ َْ  َو

 َبَع،،هْ َوْه،،َو اْب،،ُن َخْمَس،،َ  َوِقْي،،َل َأرْ  - 358 

 

ْي،،،،،،،،ِه ُس،،،،،،،،نَّ ب ُمتََّبَع،،،،،،،،هْ  
 َوَل،،،،،،،،ْيَس فِ

ب ة؛ ألني  كيون محميود ضيبط ت  دة م  ويي  يف ذي  د   عل  يقوا لن ايصحي  لال ي بط ذي  بسن م يد ا 

ي عيف وجه  ال ي زم مدي  لن ريير محميود ي يبط ♀ها ايدبي ايمجة ايتي مج   نع و يو يف ذيي  ايسِّ

ا ميا ايم تير؟وال ي زم مد  لن ريير محميود ال ي يبط و ي ل  كأني  كميا يقيوا  و لدنيب مين ذيي  ايسين؛ فيإذ 

فبيذي  عقيل  ع ذه واق ة عين وال اعتبار هبا؛ ألن  إذا عقيل محميود و يو متمييز يف ذكائي  وفلرتي  :ايفقهاء

و و يف دن اييامسيةع فهيذه واق ية عيين ربميا اخيتو هبيا محميود؛  ع ذه ايمجةع وال ي زم لن ريره ي ق ها
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ا لن ندظر يف ضابط يمكن لن ترجا إيي  جميا  ذه ايحوادث وايق ايا يد بط متيب يصي   يكن ايصواب إذ 

 قاا: ايتحملع ما  و  ذا اي ابط؟

،،،َواُب َفْهُم،،،ُه اْلِخَ اَب،،،ا - 359  َب،،،ِل الصَّ

 

ُه اْلَجَواَب،،،،،،،،،،،،،،،،ا   ُمَميِّ،،،،،،،،،،،،،،،،َ ًا َوَردُّ

 ا مي يزع إذا مييز؟ايصواب لن ايصنير يص  تحم   إذا فهيم اييلياب ورد ايجيواب ب بيارة ميتصيرة إذ 

ميز يي  ب   م ل اآلن و و ايمشتهر ب   دن ايساب ةع ما ي زم  ذا إذا مييزع ربميا ب يض األطفياا يمييز مين 

ضيابط ايتميييز  اييامسة وربما ب  هم من ايراب ةع ربما ب  هم ال يميز إال من اي امدةع ما ضيابط ايتميييز؟

 ا يقيياا ييي  وال يحسيين لن يييرد ايجييواب اي يياد علن يفهييم اييليياب ويييرد ايجييوابع فييإذا كييان ال يفهييم ميي

 اييلاب اي اد  فهدا  ذا رير مميزع فال يص  تحم  .

 قاا: ؒ ثم ذكر عن اإلمام لحمد 

 َوِقْي،،،َل: )َلْب،،،ِن َحنَْب،،،َل( َفَرُج،،،ُل  - 360

 

،،،،ُل   ْه،،،،َرَا التََّحمُّ َْ  ق،،،،ال: لَِخْم،،،،َس 

َ ،،،هْ  - 361   َيُج،،،ْوُز َلَ فِ،،،ي ُدْونَِه،،،ا، َفَغلَّ

 

َقَل،،،،،،،،،ُه َوَض،،،،،،،،،َبَ هْ ق،،،،،،،،،ال: إذ  َْ  ا 

إذا  :فقياا اإلميام لحميد ؟أي أن أحد أهل العلم سأل اإلماا أحمد متى يصل سما  الص،بي للح،دي  

وييي  ايمقصيود لني  يحفيظع  ععقل وضبطع ل  إذا ميزع إذا عقل ل  فهم وضبط ايكالم ايذ  يياطيب بي 

ال  ع فذكر ي  عن رجيل لني  قياا:فرق بين لن يحفظ ومقصود م بقويهم عقل وضبطع يكفي لن يميز ويفهم

يجوز دماع  حتب يكون ي  خمسة عشرة ددةع ل  ب ض اي  ماء يقيوا: لن ديماع ايصينير ال يصي  حتيب 

م م ديا لن ب يض ألني  تقيد   بيئ  ايقيواع يمياذا؟ يب   خم  عشيرة ديدةع فيأنكر اإلميام لحميد قويي  وقياا:

ا يف زمان ايرديوا  ╚ايصحابة  يحيديت وتحم يوه ورووا وديم وا مدي  ا ♀كانوا صنار 

ن اشترا لصح  التحمل بلوَ س،ن إن مَ »فأخذ  عدهم؛ ف ذي  يقوا اإلمام لحمد:  عواعتد بروايتهم ععد 

 ع ل  يقوا بئ  ايقوا  و .«خمس ْهرا هذا قولب خ أ

دادب اي صر ايذ   م في  فيقوا ايحافظ اي راقي مما يدا ع ب ضيبط ب  هم ج ل ضوابط طريفة ي  

 يتمييز واي بط يقوا:ايتمييزع ع ب ا

 َوِقْي،،َل: َم،،ْن َب،،ْيَن اْلِحَم،،اِر َواْلَبَق،،رْ  - 362

 

، َوَم،،،،،ْن َلَ َفَحَض،،،،،رْ   َث َس،،،،،اِمعب  َف،،،،،رَّ

،،اُل واْب،،ُن اْلُمْق،،رِيْ  - 363   ق،،ال: بِ،،ِه اَلْحمَّ

 

َع َلِْب،،،،،،ِن َأْرَب،،،،،،َع ِذي ُذْك،،،،،،رِ    َس،،،،،،مَّ
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ايبقرة وايحميارع إذا كيان يفيرق  يذه  يقوا إن من عالمة ايتمييز وايفهم واي بط لن يفرق ايصنير بين

 فهذه قريدة تدا ع ب اي قل وايتمييز.ع عقل وتمييزبقرة و ذا حمار فم دب ذي  لن  صار عدده 

اُل )ولشار يف قوي :  موديب بين  ل  لن  ذا ايقوا قاا فيي  موديب بين  يارون ايحمياا.  (قال: بِِه اَلْحمَّ

ا يف مبحت ي     اي  لع  و من ع ماء ايحيديت ايقيرن اي اييت وع مياء اي  يل  ارون ايحماا مر  م دا دابق 

لع م ايداس بايحديت يف زمان  ع ي بن ايمديديع ثم موديب بين  :وايدقدع يقوا عبد ايندي بن د يد األزد 

 ارون يف زمان ع ثم ع ي لبيو ايحسين اييدار قدليي يف زماني ع ع يي بين عمير اييدار قلديي يف زماني ع فرجيل 

ا ذا مدزيية عظيمية يف ع يم يج ل ودل ا بين ع ي  بن ايمديدي وايدار قلدي ال ش  لن  ذا يكيون عيايم  كبيير 

 ايحديت.

وايقاضي لبو محمد عبد اهلل بين محميد بين  عقاا: وايذ  دما ي  ابن ايمقر  ( واْبُن اْلُمْقرِيْ  ) يقوا:

ا البن لربا يقوا ن ايق يية ق يية اعتبيار لن مما يدا ع ب ل :عبد ايرحمن اي بان يقوا: لن ابن ايمقر  دم 

وايتمييز لن ب ض ايمحدثين لثبت دماع بن لربا ددوا ؛ يكن ذي  يسيببع فيذكر قصية  هديا يف  عاي بط

ايقيرآن  حفظيت  » و و ابن اي بان األصيفهاين قياا: :و ي لن  يقوا لحد ايمحدثين عايشرح ايحافظ اي راقي

سيم وا ييي فيمييا نع فييأرادوا لن ي  وييي خمي  ديدين ولح يير  عديد لبيو بكيير بين ايمقير  ويييي لربيا ديدي

قراءتيي ع ادييما مييا يسييم واع ل  لن يكتبييوا لن  ييذا ايلفييل دييما يف ايمج يي  ايفييالين األحاديييت  ح يير   

لني  يصينر عين ايسيماعع فقياا ييي ابين  :ايفالنيةع  ذا م دب يسم واع ل  يكتبوا يي  ديماع ع فقياا ب  يهم

لهتاع فقاا اقرل دورة ايتكيويرع فقرلهتياع فقياا ييي رييره اقرل دورة ايكافرون؛ ألن فيها متشاب ع فقر :ايمقر 

قير  ديم وا يي  واي هيدة اقرل دورة ايمردال ع لطوا مدهماع قاا فقرلهتا وييم لر يط فيهياع فقياا ابين ايم

وإن كييان ابيين لربييا دييدوا  مييا دام لنيي  يحفييظ  ييذه ايسييور م ييل دييورة  عل  لن  ييذا ايلفييل ايصيينيرع ع ييي

يا يحفيظ ديورة  عتشاب  وي بلها ويحفظ دورة ايتكويروما فيها من ايم عايكافرون ا فيها متشاب  ولي   ولي  

ايمردال  فهذا يدا ع ب لن عدده من اي قل واي بط وايتمييز ما يؤ  ي  لن يصيح  ميا ديم  ع فكتبيوا يي  

 لما قوي :  ذا ما يت  ق بمتب يص  ايتحمل.ع    ايفالين وكان ابن  لربا ددوا دما ايمج

َع َلِْبنِ   َأْرَبَع ِذي ُذْكرِ  َسمَّ

كر  كير ل  بحفيظ وضيبطع يقوييون -ب م ايذاا-ذ  اج يل  :ل  حفظع حفظ وضبطع م دب قوي  ذ  ذ 

كر    ذا األمر  .وانتباه ل  ع ب حفظ   مد  ع ب ذ 
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 وبدل بأج ها ولعال ا لال و و ايسماع وقاا: عثم بدل ايحافظ اي راقي ببيان لنواع ايتحمل اي مانية



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
575 

 :ؒ هظم قَقهل ع نَّ

 َأق َسهُم ع تََّحمُِّل وأوَُّ َهه: َسَمهُع َ ف ِظ ع شَّْيِخ

نْ،َد اْلُمْعَظ،مِ  - 364
ِْ َلى ُوُجْوِه األَْخِذ  ْْ  َأ

 

َلمِ   ْْ  َوْه،،،َي َثِم،،،اَن: َلْف،،،ُ  َش،،،ْيَ  َف،،،ا

َثنَا  - 365   كَتاب،،،م او ِحْفَظ،،،م َوُق،،،ْل: َح،،،دَّ

 

 َس،،،،،،،ِمْعُت، َأْو َأْخَبَرَن،،،،،،،ا، َأْنَبَأَن،،،،،،،ا 

 

 

َا اْلَخ ِْي،،،،،،ُب َأْن َيُق،،،،،،ْوَلَ وَ  - 366  َق،،،،،،دَّ

 

 َس،،،،،،،ِمْعُت إِْذ َلَ َيْقَب،،،،،،،ُل التَّ،،،،،،،ْأِوْيَلَ  

َثنِي - 367  َثنَا، َح،،،،،،دَّ  َوَبْع،،،،،،َدَها َح،،،،،،دَّ

 

 َوَبْع،،،،،،،،َد َذا َأْخَبَرَن،،،،،،،،ا، َأْخَبَرنِ،،،،،،،،ي 

 

 

 َوْه،،،،َو َكْثيِ،،،،رب َوَيِ ْي،،،،ُد اْس،،،،َتْعَمَلهْ  - 368

 

 َوَغْي،،،،،ُر َواِح،،،،،َد لَِم،،،،،ا َق،،،،،ْد َحَمَل،،،،،هْ  

 

 

 ِم،،،ْن َلْف،،،ِ  َش،،،ْيِخِه، َوَبْع،،،َدُه َت،،،َلَ: - 369

 

،،،،،،،،،،،،َلَ    َأْنَبَأَن،،،،،،،،،،،،ا، َنبََّأَن،،،،،،،،،،،،ا َوَقلَّ

 َوَقْوُل،،،،،ُه: َق،،،،،اَل َلن،،،،،َا َوَنْحُوَه،،،،،ا - 370 

 

َثنَا َلكِنََّه،،،،،،،،،،ا   َكُقْولِ،،،،،،،،،،ِه: َح،،،،،،،،،،دَّ

 

 

 اْلَغالِ،،،،ُب اْس،،،،تِْعَماُلَها ُم،،،،َذاَكَرهْ  - 371

 

 َوُدُوَنَه،،،،،،ا َق،،،،،،اَل بِ،،،،،،َلَ ُمَج،،،،،،اَرَرهْ  

 

 

 

ِق،يْ  - 372 َماِ  إِْن ُيْدَر اللُّ لى السَّ َْ  َوْهَي 

 

َرُف،،،ْوُه فِ،،،ي اْلُمِض،،،يْ   َْ  َا ِس،،،يََّما َم،،،ْن 

 

 

 أْن َلَ َيُق،،،ْوَل َذا بَِغْي،،،رِ َم،،،ا َس،،،ِمعْ  - 373

 

،،،،،،اَج َوَلكِ،،،،،،ْن َيْمَتنِ،،،،،،عْ    ِمنْ،،،،،ُه َكَحجَّ

 

 

نْ،،،َد اْلَخ ْي،،،ِب َوُقِص،،،رْ  - 374
ِْ ُمْوُم،،ُه  ُْ 

 

ل،ى الَّ،،ِذي بِ،،َذا ال  َْ  ٍَ  َوْص،،ِ  اْش،،ُتِهرْ َذا

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

عديد لر يبكم إن شياء اهلل  يقوا: لع يب وجيوه ايتحميل اي مانيية  يو ايسيماعع ميا ايمقصيود بايسيماع؟

 ن مباشيرة إييب واض  بل عدد ك كم ؛ يكن لنب  لن يف  ذه األنواع حيدما نسيما نيوع تحميل ف ييذ ب اييذِّ 

دظر إيب كيفية حاية ايشيخع انظر إيب كيفيية حايية ايلاييبع فهيي ايلايب فإن ايمقصود تحمل ايلايب فال ت

بايلايب ال بايشيخ؛ ألن  ربما تدظر يف دورة من ايسور وإذا ايشيخ يسيما وال يسيمب ذيي  ديماعع  مت  قة  

إنما انظر إيب ايلايب ما  ي حايت ع وانظر إيب ايلايب كما يقاا ايلايب ايرئي ع ما  ي حايت ع كما دييأيت 

ا لع ب لنيواع ايتحميل ايسيماعع ميا  يو ايسيماع؟ ألم  ة إن شاء اهلل بايتفصيل.خالا ا ايسيماع لن ايشييخ  إذ 

يلاييب لني  يسماع ايشيخ  و ايذ  ييت فظ وايلاييب يسيما ايحيديت مدي ع فحايية ا يحدث وايلايب ماذا؟

  ذا ايشيخ ال يي و بين لحواا:ع يستما ي حديت من ايشيخ

إما لن يحدث من حفظ ع فهو ايشييخ مي ال  يقيرل مين ايكتياب وايت مييذ إما لن يكون يحدث من كتاب  و

لو ايشيخ يقرل من حفظ  وايت ميذ يسماع ف ذي  ق ت يكم قبل ق يل ال ندظر إيب إيب ايشييخع ندظير  يسما.

 إيب ايت ميذع فم ال  إذا كان ايشيخ يقرل من ايكتاب ما يأيت واحد يقوا  ذه قيراءة؛ ألن ايت مييذ مياذا يف يل؟
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يسماع فايكالم ع ب تحميل ايت مييذع فايسيماع  يو لن يحيدث ايشييخ ت مييذه ديواء  لكيان مين قراءتي  مين 

 ايكتاب؛ يكون  ال يحفظ لو يمزيد ت بت لو يحفظ ويقرل ي فظ دون مراج ة قراءة كتاب .

ا، ماذا يكون ًْ  ؟إذا تحمل التلميذ من الهي  سما

ا لن يقوا عدة ليفاظ؛ يكين  يذه األيفياظ وتسيمب  و ميير بين ليفاظ عديدةع ل  ايجواب لن  يستلي

ولرد  لن  عليفاظ األداء تتفياو  يف قوهتيا وصيراحتها يف ايداليية ع يب ايسيماعع فيإذا ديم ت مين ايشييخ

 ترو  ب د ذي  فأنت ميير بين عدة ليفاظع يقوا ايحافظ اي راقي:

َثنَا( ... )َسِمْعُت( ، َأْو )َأْخَبَرَنا( ، )َأنْ   َبَأَنا(َوُقْل: )َحدَّ

يا لني  قل حد   لرب ةع قاا: ؟كم لفظ  ذكر ثداع قيل ديم تع قيل لخرنياع قيل مياذا؟ لنبأنياع ودييأتيدا لي  

يمكن لن يقوا عين ويمكين لن يقيوا قياا يديا ويمكين لن يقيوا قيااع نيتك م ع يهيا بايتفصييل كميا ذكر يا 

 ايحافظ اي راقي قاا:

َا اْلَخ ِْي،،،،،،ُب َأْن َيُق،،،،،،ْوَلَ  - 366  َوَق،،،،،،دَّ

 

 ِمْعُت إِْذ َلَ َيْقَب،،،،،،،ُل التَّ،،،،،،،ْأِوْيَلَ َس،،،،،،، 

 «جياما ألخيالق اييراو  وآداب ايسيامااي»و «ايكفايية»ن ايحيافظ اييلييب صياحب كتياب : إيقوا 

ع يميياذا؟إ :يقيوا وال تقبييل  عيف ايسييماع : ألهنييا صييريحة  ق،،ال ن لجييود ليفيياظ لداء ايسييماع لن تقييوا دييم ت 

ال تحتمييل لنيي  قييرل  ويييم تسييماع وال تحتمييل  دييم ت   :آخييرع فييإذا ق ييت ايتأويييل ال تحتمييل ل  م دييب  

اإلجازة وال تحتمل ايمداوية وال تحتمل لن  يم تسماع فإذا ق ت دم ت وييم تسيما يكيون  يذا كيذب ا لو 

 خلأ  فهي صريحة؛ ألهنا صريحة يف لن  ذا ايراو  دما.

 (. إِْذ َلَ َيْقَبُل التَّْأِوْيَلَ ) قاا:

ب يد ديم ت  يف لداء ايسيماع ع ايتأوييلل حيدثدا دييأتيدا لهنيا تقبيل ألن ب ض  ذه األيفاظ األخرى م ي

 حدثدا وحدثد ي.

 إذا دم ت من ايشيخ ف   لن تقوا حدثدا ايشيخ فالن لو حدثدي ايشيخ فالن.

وإن ادت م ها ب  هم يف لداء ايقراءة فهو ع ب ديبيل  عها تدا ع ب ايمشافهةلو حدثدي لن   حدثناوميزة 

إذا كتيب إييي  شييو  :وإال  يي يف األصيل تيدا ع يب ايمشيافهةع ييذي  يقوييون عايمسامحة وايتسا ل

لخيرين  :فأنت تقوا عحدث كذا وكذا :كتب إيي  شيو قاا ذالخرين فالن بكذاع إ :فإن  تقوا عبكتاب
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حدثدي فالن لن  حدث كذا وكذاع لييي  كيذي ع يمياذا ال تقيوا  :  ال تقوافالن لن  حدث كذا وكذا؛ يكد  

 فإهنا ال ي زم مدها ايمشافهة. علما لخرين عثدي تدا ع ب ايمشافهةن حد  أل حدثدي؟

ا قاا حدثدي وب د حدثدا وحدثدي لخرنا ولخرين ولشير  قبيل ق ييل إييب لن ب د دم ت حدثدا و :إذ 

ألن حدثدا وحدثدي فيها دالية ع ب ايمشافهة بييال  لخرنياع  لخرنا ولخرين دون حدثدا وحدثدي يماذا؟

وك ميا كانيت ايصيينة تسيت مل يف ريير نيوع  عمين ذيي  لن لخرنيا ولخيرين تسيت مل يف ريير ايسيماعي زم 

لع يب شييءع ثيم دوهنيا حيدثدا  لن ديم ت   :ايتحمل األع ب كانت لدون من ايصينة ايصريحة؛ ف ذي  ق دا

ل  لن  َو َكْثيِ،رب َوْه، وحدثدي يما فيها من ايدالية ع يب ايمشيافهةع ثيم دوهنيا لخرنيا ولخيرينع ونبي  يف قويي :

ايمحدثين يك رون من ادت ماا لخرنا ولخرينع كما يك رون مين اديت ماا حيدثدا وحيدثديع ل  يف كتيب 

ا. ا حدثدا فالنع لخرنا فالن ك يرة جد   ايحديت تجدون ك ير 

ا إال لخرني ثينحدِّ ايم   لن ب ض   :أيًضا نبه ْلى أمر آخر وهوَ  اع ال يست مل يف ايسيماع بميا لخيذه ديماع 

وغي،ر  هوي ي،د اس،تعمل) :وضيرب ييذي  م ياال  فقيااع ثداثدا لو بم ابية حيد  ذه كأهنا حيد  فانتب  لخرنا عدده  

ل  لن يزيد بن  ارون و و من مشايخ اإلمام ايبيار  ورييره كيانوا ال يسيت م ون يف ع (هواحد لما قد حمل

ا عبد اي«لخرنا»لداء ما دم وه من مشاييهم إال   رزاق بن  مام ايصد اين وريره.ع كذي  ذكر لي  

 .ويزيد ادت م   رير واحد يما قد حمل من يفظ شيي ع ن م  ذه انتهيدا مدها :وقد قاا

 ل  ب د لخر ولخرين لن يقوا: لنبأنا ولنبأين. (َوَبْعَدُه َتَلَ ) ثم قاا:

ا لن تؤدي  بقوي  لنبأنا ايشيخ فالن لو لنبأين ايش ا يجوز يف ما تحم ت  دماع   يخ فالن.لي  

ونبأنيا و يذه األيفياظ ييا لخيوان حيدثداع لخرنيا لنبأنيا  يي يف  عوكذي  نب أين بايتشديد (وأنبأنا وأنبأين)

لصل اي نة بم دب واحد؛ يكن بيدها فروق بسيلة كميا ذكرنيا قبيل ق ييل يف ايفيرق بيين حيدثدي ولخيرين لن 

 .حدثدي تدا ع ب ايمشافهة

ئل لحد ل يل اي  يم ميا ايفيرق بيين لخرنيا ولنبأنيا؟ فقياايذي  من ايلرائف ايتي تروى يف  ذا   :لن د 

ل  لن ايفيرق بيدهميا ديبب  عيدم ايتحميل وعيدم ضيبط  في ؟ ددل  ما يف فرق بيدهم ف ماذا يتش عدوء ايي ق

ُع ﴿ :وإال  ي يف اي نة م دا يا واحيد عاألعصاب ،َذ ُتَح،دِّ
يا [4]ايزيزيية:ؒ﴾َأْخَباَرَه،ا﴿مياذا؟  ﴾َيْوَمئِ ع  يو لي  

ير بأحادي ها فايتحديت واإلخبار واإلنباء بم دب واحد؛ بل إن ايحافظ ايلحاو  صاحب شيرح  دب ت  بم
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ي  جزء صنير دماه ايتسيوية بيين حيدثدا ولخرنيا فهميا يف لصيل  «اي قيدة ايلحاوية»وشرح  «م اين اآلثار»

 .( ا( َوَقلََّلَ َوَبْعَدُه َتَلَ: ... )َأْنَبَأَنا( ، )َنبََّأنَ ) اي نة م دا ما واحد قاا:

وعدد ايمحدثين ق يل ي ل مين األديباب لن ب يض  عيف كتب ايحديت «لنبأنا»و «نبأنا»ل  لن ادت ماا 

ا ايمتأخرين ج  وا  ا «لنبأنا ونبأنا»ايمحدثين خصوص  ا خاص  و و لهنيم ييؤدون هبيا ميا  عج  وا يها اصلالح 

ا مما ييؤدى بي   م يست م ون دم ت ولخرنا.فإهن عتحم وه باإليجاز يست م ون لنبأنا ونبأنا لما ايسماع لي  

 ايسماع يقوا ايحافظ اي راقي:

 ...ُلُه: )َقاَل َلنَا( َوَنْحُوَهاَوَقوْ 

 : ذا م دب نحو اع كذي  قياا ييي علو ذكر يدا فالن عا فالندقاا ي :ومما يؤدى ب  ايسماع يقوا :يقوا

قياا )روس ايم يد ن لن اإلميام ايبييار  يسيت مل م دا يف ي    يف ميا م يب يف د فالن وذكر يي فالنع ومر  

ع وذكرنا لن اإلمام ايبيار  إنما يست مل ذي  يف لداء ما ييم يكين مين ايمرفوعيا  ل   يذا (ذكر يدا)و (يدا

إال يف ايموقوفييا   (ذكيير يدييا فييالن)لو  (ا فييالندييقيياا ي)ييي  لنيي  ال يقييوا يف ايصييحي   خيياص   اصييلالح  

 رفوعا .وايمرفوعا  وال يست م ها يف ايم

بن حجر لن  ذا تبين باالدتقراء لن  يست مل قاا يدا وذكير يديا يف لداء ايموقوفيا  عين اوذكر ايحافظ 

 .♀ميز ا عن ايمرفوعا  إيب ردوا اهلل ايصحابة وايمرفوعا  عن ايتاب ين يي  

 فهذا اصلالح خاص؛ يكن يف لصل اي نة قاا يدا ولخرنا وحدثدا بم دب واحد.

 قاا:

 ُل،،،،،ُه: َق،،،،،اَل َلن،،،،،َا َوَنْحُوَه،،،،،اَوَقوْ  - 370

 

َثنَا َلكِنََّه،،،،،،،،،،ا   َكُقْولِ،،،،،،،،،،ِه: َح،،،،،،،،،،دَّ

 

 

 اْلَغالِ،،،،ُب اْس،،،،تِْعَماُلَها ُم،،،،َذاَكَرهْ  - 371

 

   .................................... 

 

 

ا من مصل حا  ايمحدثين يف  ذاع من مصل حا  ايمحدثين لهنم يست م ون قاا يديا وذكير يديا  لي  

   . وه مذاكرةيف لداء ما تحم

وايمقصود بايميذاكرة لن يجتميا قريديان يف ايسين واي  يمع فيتيذكران فيميا بيدهميا فربميا يحيدث  يذا 

وذكير يديا  عيست مل قياا يديا ايقرين قريد  بحديت يم يسم  ع فإذا لراد ايقرين اآلخر لن يؤد  كيف يؤد ؟

ي :يقوييون ويماذا يميز ا بتمييز ايمذاكرة عين رير يا؟ يكيون فيهيا تسياؤا وتسيا ل ييم يكين  ذاكرةألن ايم 
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ا يهيا فربميا يقيا يف خليأ مييز بيين ميا لخيذه يف مج ي  لو يف ديهو؛ ف يذي  يدبنيي لن ن   عايقرين  ذا متجهيز 

 نحاوا لن ندتهي من  ذا يا لخوان قاا:ع اع وبين ما لخذه يف مج   ايتحديتايسم

   َوُدُوَنَها )َقاَل( بَِلَ ُمَجاَرَرهْ 

وال يييي  ييذا م دييب قييوا بييال  يدييا لال تييأيت يف ايجييار وايمجييرورع ال تييأيت بييال ل  ودون قيياا يدييا وذكيير

 مجاررة.

 ؟ لن تقوا فيما دم ت  قاا.قال ما حكمها

 قاا:

ِق،،يْ  ،،َماِ  إِْن ُي،،ْدَر اللُّ ل،،ى السَّ َْ  َوْه،،َي 

 

َرُف،،،ْوُه فِ،،،ي اْلُمِض،،،ي  َْ  َلَ ِس،،،يََّما َم،،،ْن 

 أْن َلَ َيُق،،،،ْوَل َذا بَِغْي،،،،رِ َم،،،،ا َس،،،،ِمعْ  

 

،،،،،اَج( َوَلكِ،،،،،نْ مِ    َيْمَتنِ،،،،،عْ  نْ،،،،،ُه )َكَحجَّ

نْ،،،،،،،،،َد اْلَخ ْي،،،،،،،،،ِب  
ِْ ُمْوُم،،،،،،،،،ُه  ُْ 

 

 

 

   .................................... 

يا عديد اييرواة اييذين عرفيوا لهنيم ال يسيت م ون يف لداء ميا  ل  لن قاا تست مل يف لداء ايسماع خصوص 

يي  فيها صراحة لن فالن ا ديما مين فيالن قيد  :دم وا إال  ذه اي بارة و ي قااع قاا فالنع وإال ك مة قاا

 .م يسمايقوا إنسان قاا فالن و و ي

ر    وعن تحمالن ع ب ايسماع بشرطين: :م دا يف دروس م ت لن قاا م 

 : لن ي بت اي قي.الهرا األول

ا.الهرا الثاين  : لال يكون ايراو  مديس 

 فبهاذين ايشرطين تحمالن ع ب ايسماع.

وضرب يذي  م اال  بحجاج بن محميد ايمصيصيي ( قال)ل يف لداء ما دما إال ب ض ايرواة ال يست م

ع تويف ددة دت ومائتينع فإن  كيان ال (كحجاج وهو الحجاج بن محمد المصيصي)و و ايمقصود بقوي : 

 يست مل يف لداء ما دم   من ابن جري  إال يفظة قاا فقط.

ائم ع ييب ايسييماع  ييذا لميير خيياص ن  ييذا لميير خيياص بايحجيياج ل  حم هييا ايييدإ :ويق،،ول الخ ي،،ب

 قد تست مل يف لداء ايسماع وقد تست مل يف ريره. :قاا  ألن بايحجاج يماذا؟

ا نكتفي هبذا ايقدر  إذ 

ايب ل ع   م  واهلل ت   
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َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  كتب  ل يدا لن ننير ب ض ايصي  م ل حدثدا إيب لخرنا ونحو ذي ؟يف قراءة اي :السُّ

نير كتاب رييركع ييي  يي  لن تنيير ميا يف كتياب رييركع كتياب يي  ي  لن ت   :اي  ماء قايوا: الجواب

د ااإلمام ايبيار  قاا  ث  ي اقرلو ا حدثداع قياا لخرنيا حد  الم ع يب ذيي  تقرل يا لخرنياع فيإذا ريير  فإني  ت 

 ايتنيير.

َؤالا  عن ت ار  ايجرح وايت ديل؟ :لسُّ

إذا ت يار  ايجيرح   و مر م دا شيء من  ذا يف ايدروس ايماضيية؛ يكين باختصيار نقيوا:: الجواب

 وايت ديل  و ال يي و بين لمرين:

وإما لن يكون مين لك ير مين إميامع فيإذا كيان اإلميام نفسي  ت يار  قيواله  عإما لن يكون من إمام واحد

ع فف ا وت ديال  ير  مكن ايجما م يل ميا في   عي  ذه ايحاية يدظر  ل  ذا ايجرح وايت ديل لحد ما نسبيجرح  م 

ي :ئل عن اي يالء بين عبيد اييرحمنع فقياام دا يف قوا ابن م ين حيدما د   ئل ليهميا لقيوى ال بيأس بي ع ثيم د 

 ض يف ود يد ثقة. :فقاا اي الء ؟ايمقر اي الء لم د يد 

ثاني يا ضي يف؛ ألن ت ي يف   هديا  :قويي  لوال  ال بيأس بي  وبيين قويي ال ت ار  بيين  :فهدا قاا اي  ماء

 . ايمقر بايدسبة إيب د يد 

ا إذا لمكن ايجما بأن يكون ايت  يف لو ايتوثيق نسبي اع فيحاا لو يذ ب إيب ذي  ايجما.  فإذ 

ليي  إذا يم يمكن ايجما فيدظر  ل يهذا اإلميام قيوا متيأخر لو متقيدم بحييت ن ير  لني  تراجيا عين ر

األوا فإذا عير  ذيي  فيؤخيذ بقويي  ايمتيأخرع وإذا ييم ي ير  ذيي  ل  ويمكين م رفية ذيي  عين طرييق 

ايتيياريخ ميي ال  ابيين م ييين ميين لواخيير ايييرواة عديي  عبيياس بيين محمييد ايييدور  رواييية عبيياس  ييي ميين لواخيير 

فد ير  لن  ايروايا  عن ابن م ينع فإذا وجدنا قوييين مت ارضين البن م ين ولحيد ما يف روايية اييدور 

 .ؒ ايدور  تأخر فيكون  و ايقوا األخير البن م ين 

 إذا يم يمكن ايجما ويم ي ر  ايمتأخرع فيؤخذ بايرل  األقرب إيب األئمة اآلخرين.

لمييا إذا ت ييار  ايجييرح وايت ييديل ميين لك يير ميين إمييام فهييذا يت  ييق بقواعييد ك يييرة ميين قواعييد ايجييرح 

 :وايت ديل
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ب ض األئمية ايمتك مييين فييواحيدة ميين حييت ايتشييدد وايتسيا لع  بيية  لن األئمية ييسييوا ع يب مرت مدهيا:

تشدد يف ايجرح وايت ديل وب  هم في  تسيا لع ونسيتفيد مين  يذه ايقاعيدة لني  إذا ت يار  قيوا بايرواة م  

ايم تدا م ال  ابن م ينع ايدسائيع لبو حاتم  ؤالء وصيفوا  قوا متودط لو م تداع فيؤخذ بقوا متشدد ما

ع اي ج يي وابين م لحمد ولبو زرعة اييراز  واإلميام ايبييار  وصيفوا باالعتيداا وايتوديطبايتشددع اإلما

 وصفوا بايتسا ل. حبان

َؤال ليي  من األويب لن يؤتب بفصيل متيب يسيتفهمع لو  يذا ايفصيل اييذ  م يب لن ييؤتب بي  يف  :السُّ

 بداية ايكتاب؟

 يمكن لن يؤخر.يف ق ية ايرتتيب  ذه ق ية اجتهادية فيمكن لن يقدم و: الجواب

َؤال  يسأا عن م دب قوا ايحافظ اي راقي:  :السُّ

، َوَمْن َلَ َفَحَضرْ  َث َساِمعب   َفرَّ

يل  يقيوا لن ايمحيدثين فرقيوا بيين مين ي  : الج،واب كتيب يي  ح يرع فمين كييان ومين ي   ا  م  كتيب ييي  د 

مميزع فحين تقييد ل  ح ر طفالن صنيران لحد ما مميز واآلخر رير  ا  م  كتب ي  د  فإن  ي   عصاحب تمييز

ي فيالن بين فيالن ايفيالين وريير ايممييز ال يكتيب ديما وإنميا يكتيب  ا  م  لدماء ايسام ين ايممييز يكتيب د 

  ذا م دب قوي : ح ر.

، َوَمْن َلَ َفَحَضرْ  َث َساِمعب  َفرَّ

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه أَ  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  ْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 .بسم اهلل ايرحمن ايرحيم

ين يهيده   إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شيرور لنفسيدا ودييئا  لعمايدياع م 

ن ي  ل فال  ياد  يي ع ولشيهد لن ال إيي  إال اهلل وحيده ال شيري  يي ع ولشيهد لن نبيديا  اهلل فال م ل  ي ع وم 

ا عبده وردوي ع ص ب اهلل ع لما ب د:محمد  ا ك ير    ع ي  وع ب آي  وصحب ع ود م تس يم 

 يف ع وم ايحديت. -ت ايب ؒ -نكمل حيت وقفدا يف شرح ايفية ايحافظ اي راقي 

 وكدتا قد فرردا يف ايدرس ايماضي من ايكالم ع ب ايدوع األوا من لنواع ايتحملع لال و و ايسماع. 

 ب ايمقارنة بيدهماع بين ايسماع وايتحمل.وندتقل يف  ذا اييوم إيب ايدوع اي اينع ثم إي

ين واالهع اهلل ارفير يديا ويشيييدا  بسم اهللع وايحمد هللع وايصالة ع ب ردوا اهللع وع ب آي  وصحب  وم 

 وي حاضرين.

 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع ثَّه ِني: ع ِقَرعَءُة َعَلى ع شَّْيِخ

 ُث،،،،،مَّ اْلِق،،،،،َراَءُا الَّتِ،،،،،ي َنَعَت،،،،،هَ  - 375

 ا

 

ْرَض،،،،م َس،،،،َوا َقَرْأَتَه،،،،اُمْعَظُمُه،،،،  َْ  ْم 

 َس،ِمْعَتا ِمْن ِحْف،َ  أو كَِت،اَب او - 376 

 

 

 

َرْض،،،،،َتا َْ ،،،،،ْيُ  َح،،،،،افِ ب لِم،،،،،َا   والهَّ

 أوَلَ، َوَلكِ،،،ْن َأْص،،،ُلُه ُيْمِس،،،ُكهُ  - 377 

 

 بِنَْفِس،،،،،،،،ِه، أو ثَِق،،،،،،،، ب ُمْمِس،،،،،،،،ُكهُ  

،ْن َس،ِمعْ  - 378   ُقْلُت: َكَذا إْن ثَِق، ب ِممَّ

 

 اْس،،،،،تِمَاَ  َف،،،،،اْقَتنِعْ  َيْحَفُظ،،،،،ُه َم،،،،،عَ  

وا - 379   َوَأْجَمع،،،ُوا َأْخ،،،َذًا بَِه،،،ا، َوَردُّ

 

وا  َت،،،دُّ ْْ  َنْق،،،َل الِخ،،،َلَِف، َوبِ،،،ِه َم،،،ا ا

َواْلُخْل،،ُ  فِْيَه،،ا َه،،ْل ُتس،،،اوي  - 380 

َلَ   األوَّ

 

 أو ُدْوَن،،،،،،،،ُه أو َفْوَق،،،،،،،،ُه  َف،،،،،،،،نُِقَلَ  

ْن )َمالَِك( َوَص،حْبِه َوُمْعَظ،مِ  - 381  َْ 

 

 ( َو )الِحَج،،اِز َأْه،،ِل اْلَح،،َرِا()ُكْوَف،، َ  

 

 

 َم،،،َع )الُبَخ،،،اِري( ُهَم،،،ا ِس،،،يَّانِ  - 382

 

 َو )اْب،،ُن أبِ،،ي ِذْئ،،َب( َم،،َع )النُّْعَم،،اِن( 

ْكُس،،ُه  - 383  َْ َح،،ا اْلَع،،ْرَ  َو َق،،ْد َرجَّ

 َأَصّلْ 

،،ْرِث( َنْح،،َوُه َج،،نَْل    َوُج،،لُّ )َأْه،،ِل الهَّ

ُدوا فِْي،،ِه َق،،َرْأُت أو ُق،، - 384   رِىْ َوَج،،وَّ

 

بِّ،،،،رِ   َْ  َم،،،،ْع َو )َأَن،،،،ا َأْس،،،،َمُع( ُث،،،،مَّ 

،،،ي أوَل ُمَقيَّ،،،َدا - 385 
 بَِم،،،ا َمَض،،،ى فِ

 

َلْي،،،،،ِه( َحتَّ،،،،،ى ُمنِْه،،،،،َدا  َْ  )ِق،،،،،َرَاءًا 

َلْي،،،،،ِه( َلَ  - 386  َْ  )َأْنَه،،،،،َدَنا ِق،،،،،َرَاءًا 

 

،،َلَ    )َس،ِمْعُت( َلكِ،،ْن َبْعُض،ُهْم َق،،ْد َحلَّ

 ْخَب،،ارِ َوُمْ َل،،ُ  التَّْح،،ِدْيِ  َواإلِ  - 387 

 

 َمنََع،،،،،،ُه )َأْحَم،،،،،،ُد( ُذْو اْلِمْق،،،،،،َدارِ  

( َو )التَِّمْيِميُّ َيْحَيى( - 388  يُّ
 )َوالنََّسئِ

 

( اْلَحِمْي،،،ُد َس،،،ْعَيا  ٍِ  َو )اْب،،،ُن اْلُمَب،،،اَر
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( َو )اْلَق َّ،اُن( - 389 ْهرِيُّ  َوَذَهَب )ال ُّ

 

( َوَبْع،،،،،،َدُه )ُس،،،،،،ْفَياُن(   َو )َمالِ،،،،،،كب

 

 

 

 اْلُكْوَفِ ( َو )اْلِحَجاِز(َوُمْعَظُم ) - 390

 

( إل،،،،ى اْلَج،،،،َوازِ    َم،،،،َع )اْلُبَخ،،،،اِريِّ

 

 

،،يْ  - 391 ِْ َْ َوَك،،َذا األوَزا  َواْب،،ُن ُج،،َريِ

 

َم،،،،،َع )اْب،،،،،ِن َوْه،،،،،َب( َو )اإلَم،،،،،اُا  

افِِعْي( ( َوُج،،،،،لُّ )َأْه،،،،،ل - 392 الهَّ  َو )ُمْس،،،،،ِلمب

ِ  

ْرِث(   الهَّ

ُزوا َأْخَبَرَن،،،،،ا لِْلَف،،،،،ْرِث    َق،،،،،ْد َج،،،،،وَّ

 

 

،َ اُه َص،اِحُب اإِلْنَص،اِف  - 393 َْ  َوَقْد 

 

 )للنََّس،،،ئي( ِم،،،ْن َغْي،،،رِ َم،،،ا ِخ،،،َلَِف  

 َواألَْكَثرِْيَن َوُه،َو الَّ،ِذي اْش،َتَهر - 394 

ْ  

 ُمْص،،،،َ َلَحم ألَْهِل،،،،ِه َأْه،،،،ِل األََث،،،،رِ  

،،،اَدا - 395  َْ  َوَبْع،،ُض َم،،،ْن َق،،،اَل بِ،،،َذا َأ

 

،،،،،اَدا  َْ ،،،،،ِحْيِل َحتَّ،،،،،ى   ِق،،،،،َراَءَا الصَّ

 فِي ُكلِّ َم،ْتَن َق،ائَِلً: )َأْخَبَرَك،ا( - 396 

 

َثَكا(  َلً: )َح،،،،،،دَّ  إِْذ َك،،،،،،اَن ق،،،،،،ال أوَّ

 ُقْلُت َوَذا َرْأُي الَِّذْيَن اْش،َتَرُطوا - 397 

 

 

 

 إِْ،،،،،اَدَا ْاإِلْس،،،،،نَاِد َوْه،،،،،َو َش،،،،،َ طُ 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 .ؒ  اي راقي ايحافظ يقوا لال و و ايقراءة ع ب ايشيخع ايتحمل: لنواع من اي اين ايدوع

 ُثمَّ اْلِقَراَءُا الَّتِي َنَعَتَها 

 .وصفها ل 

ْرَضم  َْ  ُمْعَظُمُهْم 

ا االصلالح يف وتسمب ايشيخع ع ب ايقراءة إن :يقوا  لنواع. ايقراءة  ذه  عر  اي    لي  

 ي دظير وال -ايت مييذ ل - اييراو ع إيب لايتحم   باب يف ايدظر إن ي:ايماض ايدرس يف م دا تقدم وكما 

 ايحديت.  ذا تحمل كيف ايت ميذ إيب ي دظر إنما ايشيخع حاية إيب

إني   :ي دظير إييب ديماع ايشييخع فيقياا فيال يسيماع وايشييخ يقرلع ايذ   و ايت ميذ فيها يكون فايقراءة 

 .ايت ميذ لتحم   طريقة إيب ظرايد   دماع بل

ا ق   ي ايت مييذ تحمل طريقة إيب ي دظر  ن  إ :اد     ولي   - صيورة   يف مياب  ر   ألني  عاألداديي ايت مييذ اوخصوص 

 ايتالمييذ بقيية ديماع ن يد ال فهديا يقيرلع اييذ   يو ايتالمييذ يسيم ونع ولحيد ايتالمييذ بقية لن -ديأيت كما

ا؛  .ايشيخ ع ب ايقراءة و ي ايرئي ع ايت ميذ  ذا هبا يتحمل ايتي األخذ بلريقة  حقونم   ألهنم دماع 

ا روي ة شيي  ع ب ايراو  يقرل لني:   ايشيخ ع ب ايقراءة فإذ   و يذه ايقراءةع  ي و ذه مسموعةع لو م 

 :عديدة صور يها ايقراءة
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 .ع ي  ي قرل يما حافظ وايشيخ يقرلع ايت ميذ ع ي ع يقرل ما يحفظ ايشيخ يكون لن صورها: من

 ايذ  ايمسموع  ذا في  ايذ  كتاب  م   لص  ع م   يكد  ع ي ع ي قرل يما حافظ ا ايشيخ يكون لال :ومنها

 .ع ي  ي قرل

 لصيل اي قا  طالب  لحد ما يكن كتاب ع م   ويي  ع ذا حدي   يحفظ ايشيخ يكون : لالثالث  وصورا

 .ايشيخ ع ب ايقراءة صور من فهذه ايقارئع  ذا في  يتابا مروي  من فرع لو

 :اي راقي ايحافظ يقوا

ْرَضم ُثمَّ اْلِقَراَءُا الَّتِي َنَعَتَها... ُمْعَظُمهُ  َْ  ْم 

 ايلاييب ليهيا لنيت قيرل  ديواء   ايشيخ ع ب ايقراءة فهذه باي ر ع اي  ماء م ظم دما ا ل  (نعتها)

ا حفظ ع من  ايتيي ايصيور ع كتابي مين يقيرل كيان ودواء   ع   حفظ   من يقرل ايلايب لن خرىل   صورة  ذه لي  

اخع ايشي يف حاية بايشيخ مت  قة ق يل قبل ذكرنا ا  حفظي ع مين يقيرل  ل بايت ميذع مت  قة الحوا  داك لي  

 كتاب ؟ من يقرل لو

 َس،ِمْعَتا ِمْن ِحْف،َ  أو كَِت،اَب او - 376

 

 

 

َرْض،،،،،َتا َْ ،،،،،ْيُ  َح،،،،،افِ ب لِم،،،،،َا   والهَّ

 مين بحيافظع ف يي  ييي  لو (أوَلَ ) ع يي . تقرله ما ل  ع ي ع ت رض  ما يحفظ ايشيخ لكان ودواء   ل  

 وضيبط عضيبط صيدر   :نوعيان اي يبط لن ديا   م   ومير   ع ي ع ي قرل يما احافظ   ايشيخ يكون لن ايتحمل شرو 

ا ديأتيدا بل صحي ع ايتحمل  ذا فإن كتاب ع وم   ع ي  ي قرل ما يحفظ ال ايشيخ كان فإذا كتابع  صورة لي  

 قاا: -.اهلل شاء إن- تأيت حيدما حكمها ي ذكر لخرى

 َوَلكِْن َأْصُلُه ُيْمِسُكُه ... بِنَْفِسهِ 

 اييذ  ايشييخ كتاب  و واألصل لص  ع م   يكن يحفظع ال ايشيخ لن :بايقراءة ايتحمل صور نم ل 

 االصلالح يف يسمب ع يهمع وقاب   مشايي ع ع ب في  مشايي ع  ذا  و األصلع ايذ  دما ع ب يف دما

 .باألصل

ا بدفس ع ي مسك  لص   م   ايشيخ كان فإذا  .صحيحة وايقراءة اي ر ع  ذا فأي  

 يماذا؟ صحيحةع ايقراءة فكذي  تالمذت ع من ت ميذ ما األصل  ذا يكن لص  ع م   يكن يم لو
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 لو حفظي ع خيالا مين يقاب ل ايذ   و لكان دواء ايشيخع لصل يف ما ايمقروء ي لابق لن ايمقصود ألن

 الثيةاي  ايصيور  يذه ففيي ع م ي اييذ  األصيل خالا من ي قاب ل ايل بة لحد لو كتاب ع خالا من يقاب ل ايذ 

   .ايملابقة تحصل لو ايملابقةع يحصل جمي ها

 .(أو ثَِق ب ُمْمِسُكهُ ي: )العراق الحاف  يقول

 فميا ايقيارئ لخليأ إذا لني  لجل من ثقة يكون لن األصل م   كان ايذ  ت ميذ يف اشرت  لن  إيب تدبهوا

 لن إييب ايشييخ دب ي   بل عاييلأ عنيسكت  لن من تمد   واي بط اي داية  ي ايتي اي قة من ايت ميذ  ذا عدد

 .ايقراءة وي يد اييلأ ي  فيصح  لخلأع قد ايقارئ

ثين عدد ما يدا تبين إخوان يا األمور  ذه فم ل  م يل وجيود ألن ي روايية؛ واإلتقيان اي يبط مين ايمحيدِّ

 حتيب االعتدياءع رايية اي  مياء بي  اعتديبمحفوظ  ع م اي  م  ذا لن ع ب يدي  ايقيود و ذه ايشرو ع  ذه

 .-ت ايب اهلل بإذن- صحيحة محفوظة كتب  إييدا  توص

 :اي راقي ايحافظ يقوا

،ْن َس،ِمعْ  - 378  ُقْلُت: َكَذا إْن ثَِق، ب ِممَّ

 

 َيْحَفُظ،،،،،ُه َم،،،،،َع اْس،،،،،تِمَاَ  َف،،،،،اْقَتنِعْ  

ا  جيد إذا بيل اي قيا ع تالمذتي  لحيد ما األصل لو لصلع ما لو حافظ ا ايشيخ يكون لن ي زم ال :لي    و 

 دما فإذا ثقةع  و ثم ايكتابع مقام يقوم حفظ  ألن ايقراءة؛  ذه تص  فكذي  ايمقروءع يحفظ ثقة ت ميذ

 :بقوي  ميز ا ؒ  اي راقي ايحافظ زيادا  من فهذا خلئ ع ع ب ديدبه  فإن  ييلئ؛ ايقارئ

،ْن َس،ِمْع ... َيْحَفُظ،ُه َم،َع اْس،تِمَاَ    اعايقيو هبيذا فييذ ل  نِعْ َف،اْقتَ  .إنصيا  ميا ل ُقْلُت: َكَذا إْن ثَِق ب ِممَّ

 .بايملابقة ايمقصود وحصوا يصحت ع ب  واقتدا

 لم حجة؟ ايشيخ ع ب ايقراءة  ل حجيتهاع بيان يف شرع ايقراءةع وصور عةبايقراء ايمراد شرح لن ب د

 بحجة؟ ييست

 :-ت ايب ؒ - اي راقي ايحافظ فيقوا 

وا - 379  َوَأْجَمع،،،ُوا َأْخ،،،َذًا بَِه،،،ا، َوَردُّ

 

واَنْق،،،َل ا  َت،،،دُّ ْْ  لِخ،،،َلَِف، َوبِ،،،ِه َم،،،ا ا

 بايقراءة. ايتحمل صحة ع ب وقا اإلجماع إن يقوا ل  
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 وال واي ير ع بايقراءة يتحمل ال :يقوا اي  م ل ل ب ض كان انقر ع يكد  قديم خال   داك كان 

زهع اع كان اييال   ذا يكن يجوِّ  .ايقراءة صحة يف ثابت ا اإلجماع فصار انقر ع ثم قديم 

 إال ايتحميل ي جييز ال ايقراءةع يجيز ال كان لن  بايدبيلع عاصم اي حاك بن مي د ايم قب لبي نع ن قل

 .بايسماع

 إال يأخيذ كيان ميا لني  ل  «ْرًض،ا ح،ديًثا أخذت ما» يقوا: كان لن  ايجراح بن وكيا عن ن قل وكذي 

ا.  دماع 

ا كان قديم خال    فهذا  ثينع ب يض عدد موجود   صيحة ع يب اإلجمياع اروصي انقير ع يكدي  ايمحيدِّ

 .بايقراءة ايتحمل

 اإلميام لخرجي  اييذ  ◙ ث  بيةع بين بحيديت ضيمام ي قراءة ايتحمل يصحة اي  م ل ل ويحت 

 ايصحي . يف ايبيار 

 ايقيراءة يف ب  يهم احيت » فيي : وقياا باب يا ي قيراءة بيوب» صحيح » يف ؒ  ايبيار  اإلمام فإن 

 يف صي وا  خمي  تصي ي لن لميرك آهلل :♀ يي دبي قياا ث  بيةع بين ضمام بحديت اي ايم ع ب

 .فأجازوه بذي  قوم  ضمام لخر ♀-ايدبي ع ب قراءة فهذا قاا: ع«ن م» قاا: واي ي ة؟ اييوم

 بيدميا قياا: ◙ مايي  بين لني  حيديت مين ايصحي  يف ايبيار  اإلمام لخرج  كما وايحديت

 ثيم عق ي ع ثم ايمسجد يف أناخ ف جملع ع ب رجل دخل ايمسجد يف ع ي  اهلل ص ب ايدبي ما ج وس نحن

 ايمتكيئع األبييض ايرجيل  يذا فق ديا ظهيرانيهمع بيين متكئ ♀ؒوايدبي محمد؟ ليكم :يهم قاا

 قد لجبت . ♀ ايدبي ي  فقاا عبدايمل بع بن يا :ايرجل ي  فقاا

  تجيد فيال ايمسيأية يف ع يي  ومشيدد دائ   : إين♀ ي دبي ايرجل فقاا 
 
 نفسي ع يف ع يي

 الله،م»فقياا:  ك هيم؟ ي داس لرد   آهلل ب  ق   من وربي برب  لدأي  فقاا: ع«ي  بدا ما عن دل»فقاا: 

قياا:  ع«نع،م الله،م»قياا:  واي ي ية؟ اييوم يف اييم  ايص وا  نص ي لن لمرك آهلل باهلل ل نشدك قاا: ع«نعم

: ♀ بييايد فقياا فقرائدا؟ ع ب فتقسمهما لرديائدا من ايصدق  ذه تأخذ لن لمرك آهلل باهلل ل نشدك

 لخيو ث  بية بين ضيمام ولنا قومي من ورائي م ن ردوا ولنا ب ع جئت بما آمدت ايرجل: فقاا ع«نعم اللهم»

 .بكر بن د د بدي
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 ييم ♀ ايرديوا اي يار ؛ ألن ع يب ايقيراءة ع يب ايبييار  اإلميام بي  احت  ايحديت  ذا

 ع«ن يم اي هيم»قويي : ب ع ي  يقره ♀ وايدبي اييرع يدقل ايذ   و ضمام كان وإنما ضمامع ي ير

 .اي ايم ع ب ايقراءة صحة  ذا من اي  ماء فأخذ

ا ومما  ال ايقيرآن فيإن ايمقيرئع ع يب ايقيرآن ايقيارئ قيراءة -مشيهور م يرو  و يو -ذي  يؤيد لي  

ا؛ إال يؤخذ  يف اي ير  ي جييز ال فإني  ايقيراءة يجييز ال إني  مايي  يإلميام لحيد م قياا حيدميا ويذي  عرض 

 .ايحديت يف يجوز وال ايقرآن

ا  .ايحديت يف تجوز لن لويب باب فمن ايقرآن يف زاد  إذا ايقراءة فإذ 

اء اعتد يما فقط يقرل ايمقرئ دما يو وايقارئ  تأكيد عير  إذا ألن  يماذا؟ ي ر ع حتب بقراءت  ايقر 

 ال. لم صحيحة قراءت  ايقارئ  ذا لن ايمقرئ

 لم ايقيراءة ايقيارئ لتقين  يل يدر  ال ايمقرئ فإن ايمقرئع ع ب ي ر  لن دون ايقارئ دما إذا لما

د   بيايقراءةع األخيذ ع يب اإلجمياع إذ اتع ايحيدي يف لويب باب فمن ايقرآن يف  ذا كان فإذاهاع يتقد يم  ميا ور 

 .ب   تدي   ويم ع۵ اهلل بف ل اييال   ذا وانقر  خال  من ن قل

 ايقيراءة؟ لم األقيوى  و ايسماع  ل ولع ب لقوى ليهما وايقراءة ايسماع : ايمقارنة بينالمسأل  الثاني 

 :أقوال ثَلث  دواء؟  ما لم

 .متساويان وايقراءة ايسماع بأن :القول األول

 .ايسماع من لقوى ايقراءة لن :الثاين والقول

 .ايقراءة من لقوى ايسماع لن :الثال  القول

َلَ  َه،ْل ُتس،اوي) .ايقراءة ل (َواْلُخْلُ  فِْيَها) :اي راقي ايحافظ يقوا  تسياو   يل ايسيماعع ل ع (األوَّ

 .ايسماع ايقراءة

 :قاا لقواع ايسماعع ثالثة فوق يقراءةا  )أو َفْوَقُه اعع )ايسم جون ايقراءة لو (أو ُدْوَنُه )

 َفنُِقَلَ 

ْن )َمالَِك( َوَصحْبِه َوُمْعَظِم ... )ُكْوَفَ ( َو )الِحَجاِز َأْهِل اْلَحَرِا( َْ 

  ا ِسيَّانِ َمَع )الُبَخاِري( ُهمَ 
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ا اإلمام لن ل   بيأن   قيايوا: ع-ايجمييا اهلل رحيم- ايبييار  واإلميام ايكوفية ول ل ايحجاز ول ل مايك 

ي ايقويين يف ديأيت يما يماذا؟ متساويانع دواءع مرتبتهما دواءع وايقراءة عايسماع  ع-اهلل شياء إن- ادمينايق 

 .األوا ايقوا  ذاع دواء ما  ايقادمين دد ر  يماذا ايقويين يف ايت  يل عرفدا إذا

 :الثاين القول

 َو )اْب،،ُن أبِ،،،ي ِذْئ،،َب( َم،،،َع )النُّْعَم،،،اِن(  .................................... 

ْكُس،،ُه  - 383  َْ َح،،ا اْلَع،،ْرَ  َو َق،،ْد َرجَّ

 َأَصّلْ 

   .................................... 

و يو مين  مايي ع لحد لقران األمام و و لبي ذئبع بن عبدايرحمن بن محمد ايحافظ اإلمام إنا: يقو

ا اهلل رحمهم -ثابت بن ايد مان حديفة لبا واإلمام ايكبارع ع ماء ايمديدة  من لقوى ايقراءة بأن :قاال -جمي  

 ديما إذا ولميا  عفي لخلأ ما ي لايب يص   ايشيخ فإن ايشيخ ع ب ايلايب قرل إذا :يقولون يماذا؟ ايسماع

 تيوقيره ايشيخع بسيب في  لخلأ ما إصالح ع ب ايلايب يتجرل وال عايشيخ ييلئ فربما ايشيخ من ايلايب

ي فيإن ايشييخع ع يب ايقيراءة بيال  علخط بأن  ع م  عدم بسبب ي ع لو واحرتام  ي إذا يخايش   د 
اييبع ايل   ا  م 

اهع خليأ يي  يقيوم فإني  ايقيراءة يف ولخليأ و و يقرل ع يي  يايدِّ  مين يهيايميا ف ىلقيو  يي ايقيراءة ييرون فيإذ   ةق 

ا .ي لايب ايشيخ جهة من اييلأ وإصالح  .اي اين ايقوا  ذا إذ 

ْكُسهُ  :الثال  القول َْ  .ايقراءة من لقوى ايسماع يماذا لخي يا ايقراءةع من لقوى ايسماع لن َو

ثينعايم   رايب قوا و و ايقراءةع من لقوى ايسماع لن: اي اين ايقوا ثين رايب حدِّ  إن :يقوييون ايمحدِّ

 إنميا ع╚ وايصيحابة ايسيماعع ايت قيي يف األصيل ألن :قيايوا ايت  ييل؟ ما ايقراءةع من ايسماع لقوى

ا األصل يف األحاديت لخذوا  و يو  يو ايسيماعع ايت قيي يف فاألصيل ع♀ اهلل رديوا مين دماع 

 .عدهم ايحديت ♀ اهلل ردوا صحابة هبا لخذ ايتي لايتحم   طريقة

 .ايفرع ع ب مقدم ايصل لن ش  فال

ْرِث ) :قاا  .ايقوا هبذا يقويون ايدهر وراء وما خردانع ل ل كم اي  ماء جل ل ، (َوُجلُّ )َأْهِل الهَّ

ا  لن واي ير  ايقيراءة لن ايبييار  واإلميام مايي  اإلميام وميدهم اي  مياء ب يض قياا يمياذا عرفديا إذ 

 إذا ألني  وايقيراءة األصيلع ألني  عايسيما: ق دا ةعز  ي  م   ي  مدهما واحد كل ألن يماذا؟ دواءع وايقراءة ايسماع

 ماي ع اإلمام ومدهم :اي  م ل ل ب ض قاا ف ذي ع لخلأ إذا خلأه ي  يص   فإن ع ايشيخ ع ب ايلايب قرل

 ايسيماعع يف ي يت يف يم لن  ايدييلو لقوىع ايسماع لن ايصحي  لن ش  والاءع دو لهنما ايبيار  واإلمام
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يااخت كيان وإن ايقيراءةع يف اخت  ف بيدما  يف ي يت يف ييم ايسيماع يكين انقير ع قيد خيال    انقير  قيد الف 

 .ب  األخذ ويف صحت ع

 انقير  قد اييال  ذي  كان وإن هباع األخذ صحة ب دم :يقويون اي  م ل ل ب ض فكان ايقراءة لما

 .وزاا

ا  لهنيا ي ايصيح ولن ايتحميلع لنيواع مين ب  م تد   م تر  نوع   اي ايم ع ب ايقراءة لن- دبق بما- تبين إذ 

 .مد  لقوى لهنا يرى وب  هم ي ع مساوية   لهنا اي  م ل ل ب ض قوا يف كانت وإن ايسماع دون

 قرل ؟ ما تؤد  كيف ايشيخ ع ب قرل  إذا يؤد ؟ كيف اي ايم ع ب قرل م ن وادتقر  ذا ثبت إذا

ُدوا فِْيهِ ) :اي راقي ايحافظ فيقوا  ومرة مذكرةع تكون مرة اي مائر لن تالحظون اي ر ع يف ل  (َوَجوَّ

ر ذ   إذا Kمؤن ة تكون  .مؤن ة ألهنا ف  قراءة ل ن ت وإذا مذكرع ألهنا ف   ر  كِّ

 :قاا

ُدوا فِْي،،ِه َق،،َرْأُت أو ُق،،رِىْ  - 384  َوَج،،وَّ

 

بِّ،،،،رِ   َْ  َم،،،،ْع َو )َأَن،،،،ا َأْس،،،،َمُع( ُث،،،،مَّ 

ثدي قياا فيالنع ع يب قيرل  تقيوا: قراءتي ع دم ت ما تؤد  لن لرد  إذا ل    عبيارة  يذه نعفيال حيد 

 ايقيارئ كيان فإذا عقرل    تقوا ايقارئع لنت كدت إذا  ذا يكنع قراءة ايشيخ ع ب لخذت  ما لداء يف صريحة

 إنميا تقيرلع تكين ييم فأنيت ايقيارئ تكين ييم إذا فهديا لدماع ولنا فالنع ع ب ق رئ: تقوا تقوا؟ ماذا ريرك

 إييب بيايدظر ايشييخ عين ايت قيي كيفيية ايم تير  ديا ألن ديبق؛ يميا ي  قراءة ذي   د  ي   فكيف تسماع كدت

 ايقيارئ  يذا بم ابية  يم يكيدهمع يسيم ون كيانوا وإن وايبقيية يسماع وايشيخ يقرل ايتالميذ فأحد ايتالميذع

بِّ،رِ بَِم،ا َمَض،ى) :قياا ادماع ولنا فالن ايشيخ ع ب اآلخرون: ق رئ يقوا ف ذي  ومدزيت ؛ َْ  اييذ  مياع (ُث،مَّ 

ا لخذتي  ميا لداء يف  بِّيرت   لني  ايماضيي ألديبوعا يف م دا م ب م ب؟ ثدا عتقيوا: ديم ت   بيأن ديماع   حيد 

ي :فيق،ول عذكير   قيااع يدياع كرذ   يداع قاا لخرناع  ايصيي  عبيايقراءة ايتقيييد يف ر  بايصيي  ايماضييةع يكينعب ي م  ث 

ثداع ايماضية ايصي  دم تع ادت داء ديأيت ايماضية  بيأداء هبيا ت بِّر ايصي   ذه يداع قاا يداع ذكر لخرناع حد 

ثدا دةعقي  م   هبا تأيت لن واألويب األحسن يكن عدم ت  ما ثدا ألن ع يي ؛ قيراءة فيالن فتقوا: حيد   وحيد ا حيد 

ا عدم ت لن  تو م  :يقوا بايسماعع ال بايقراءة كان إنما ايتحمل  ذا لن يبين بقيد تأيت لن البد فإذ 

ي أوَل ُمَقيََّدا .
َلْيِه( بَِما َمَضى فِ َْ  .. )ِقَرَاءًا 
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ثدا: ل  تقوا  و كذا. ع يع قراءة يدا ذكر ع يع قراءة   لخرنا ع ي قراءة حد 

 َحتَّى ُمنِْهَدا قاا:

 ايشي ر ألن ع يي ؛ قيراءة فيالن لنشيدنا :تق،ول فك،ذلك ايشي ر مين لبيا  ع ي  قرل  لن  يو حتب ل  

 ا:تقيو فإني  وإنميا قيرل  ع يي  ذيي  ايشي رع عتسيم   ييم كيان فإذا لنشدناع و ي األداء يف ة  بصين خصوه

 مي ال   لي ا من ايش ر ايمدظوميا   يذهع فمين قيرل ع يب ايشييخ ايمدظوميةع فيقيواع ع ي  قراءة فالن لنشدنا

  ع ي . قراءة اي راقي ليفية فالن ايشيخ لنشدنا

 .َلَ َسِمْعُت  قاا:

م   فيما األداء ظليفا لقوى لن م دا متقد   ألن  إال دم ت؛ ايماضية بايصي  تأيت  ديم ت؛: تقيوا لن ا  د 

 يف اديت مايها يجيوز ال تجيوزع لو ذي  إذا ال فال تست مل إال يف ايسماعع وم دب ايسماعع يف ة  صريح ألهنا

 ريير قيو  وخيال      خيال   وب  يهم لجياز ذيي ع يكد يع  ت ال يجوز اديت مايها يف ايقيراءةايقراءةع فسم

ز إطيالق ديم ت فيميا تحم ي  قيراءةع يكدي  خيال  ع (َحلَّ،َلَ  َلكِ،ْن َبْعُض،ُهْم َق،ْد )قياا: ع ض يف ل  قيد جيو 

 ايصواب.

ثدا فيالن قيراءة ع يي ع  :ع تقيواقييدة  م  األيفياظ هبيذه  إذا كان دتؤد  ما تحم ت  قراءة   :يف مسأل  هنا حيد 

ثدا لو لخرنا بال تقيييد  يل يجيوز؟  يذه  يي ا لخرنا فالن قراءة   يمسيأية ايتيي ع ي ع  ل يجوز لن تقوا حد 

 ذكر ا يف قوي :

 َوُمْ َل،،ُ  التَّْح،،ِدْيِ  َواإِلْخَب،،ارِ  - 387

 

 َمنََع،،،،،،ُه )َأْحَم،،،،،،ُد( ُذْو اْلِمْق،،،،،،َدارِ  

( َو )التَِّمْيِميُّ َيْحَيى( - 388  يُّ
 )َوالنََّسئِ

 

( اْلَحِمْي،،،ُد َس،،،ْعَيا  ٍِ  َو )اْب،،،ُن اْلُمَب،،،اَر

ع واإلمام لحمد بن حدبيلع ويحييب بين يحييب ايتميمييع إن  ؤالء األئمة عبداهلل بن ايمبارك :ل  يقوا 

يل قيراءة  :وايدسائي صاحب ايسدنع  ؤالء األئمة قايوا ثدا ولخرنيا يف لداء ميا ت حمِّ ب دم جيواز إطيالق حيد 

اع وفيرق بييين ايسييماعي  ثدا واخرنييا تييو م لني  لخييذ  دييماع  ع يب ايشيييخع ال يجيوز ييي  ذييي ؛ ألن حيد 

 وايقرائي.

ثدا فالن قراءة ع يع لو لخرنا قراءة ع ي .ف ذي  يقويون الب  د لن تأيت بايتقييدع فتقوا: حد 

 ايقوا ايميايف يهذا ايقواع قاا:

( َو )اْلَق َّ،اُن( - 389 ْهرِيُّ  َوَذَهَب )ال ُّ

 

( َوَبْع،،،،،،َدُه )ُس،،،،،،ْفَياُن(   َو )َمالِ،،،،،،كب
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 َوُمْعَظُم )اْلُكْوَفِ ( َو )اْلِحَجاِز( - 390

 

( إل،،،،ى اْلَج،،،،َوازِ َم،،،،َع )اْلُبَخ،،،،ا   ِريِّ

 

 

إن  ؤالء األئمة ايز ر  محمد بن شهاب ايز ر  وايقل ان يحيب بين دي يد ايقليانع واإلميام  :يقوا

ا ي ديي ديفيان بين عييية َوَبْع،َدهُ ماي  بن لن  وب ده ديفيان بين عييديةع ميا دام قياا:   (َوُمْعَظ،ُم )اْلُكْوَف، ِ ع )إذ 

(َو )اْلِحَجاِز( .ع )م ظم ل ل ايكوفة ما اإلمام ايبيار  يرون جواز اإلطالقع يجيوز لن ع (.. َمَع )اْلُبَخاِريِّ

ثداع لو لخرنا دون تقييدع يماذا يقوييون بيذي ؟ ييو الحظيتم لن لصيحاب  تقوا يف لداء ما تحم ت  قراءة حد 

ا يف إن ايسيماع وايقيراءة ديواءع ف ميا ديووا بيدهميا ديوو -فيميا ديبق- ذا ايقوا  م لنفسهم ايذين قيايوا 

ثدا فيهما دون تقييد.  جواز األداء بصينة لخرنا وحد 

ثدا فيهماع ي تسوية بيدهما.   وما دام  ما دواء يف ايمدزية فيجوز ي  لن تست مل صينة لخرنا وحد 

ع وصيياحب «اي قيييدة ايلحاوييية»م م دييا يف األدييبوع ايماضييي لن ايحييافظ ايلحيياو  صيياحب وتقييد  

ثدا ولخرناع ي  صنير دم   ي  جزء   «كل اآلثارشم  »وشرح  «شرح م اين اآلثار» قيرر فيي   يذا اه ايتسوية بين حد 

ثدا ولخرنا يف ايسماع ويف ايقراءة؛ ألن   هما بم دب واحد وديواء يف ايقوا و و لن  يجوز ي  لن تست مل حد 

 ايمدزية.

 : في  تفصيلع يقوا:القول الثال 

،،يْ  - 391 ِْ َْ َوَك،،َذا األوَزا  َواْب،،ُن ُج،،َريِ

 

َم،،،،،َع )اْب،،،،،ِن َوْه،،،،،َب( َو )اإلَم،،،،،اُا  

افِِعْي( ( َوُج،،،،،لُّ )َأْه،،،،،ل - 392 الهَّ  َو )ُمْس،،،،،ِلمب

ِ  

ْرِث(   الهَّ

ُزوا َأْخَبَرَن،،،،،ا لِْلَف،،،،،ْرِث    َق،،،،،ْد َج،،،،،وَّ

 

 

ل  عبدايم   بن جري ع واإلمام األوزاعيع وعبداهلل بن و يبع واإلميام ايشياف يع واإلميام مسي مع 

يجيوز  ردانع وما وراء ايدهرع فإهنم يقويون بايتفصيلع ما  يو ايتفصييل؟ورايب ع ماء ايمشرقع ع ماء خ

ثداع ما تحم   ايلايب قراءة ع ب ايشييخ يجيوز لن يقيوا  لن ت ل ق يف ايقراءة لخرناع وال يجوز لن تل ق حد 

 لخرنا دون لن يقوا قراءة ع ي .

ا يف اييدرس ايماضييع و ي ثدا يما م ب لي   ثدا فيهيا إشيارة يكن ال يجوز لن يقوا حد  و لن صيينة حيد 

 إيب ايمشافهةع لما لخرنا فهي لعم.

ثدا. :ف ذي  قايوا  يجوز يف ايقراءة لن تقوا لخرناع وال يجوز لن تقوا حد 
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فيما كتب إيي  شييو بيير لو حادثية تقيوا لخيرين فيالنع ولنيت ييم  :واستدلوا لذلك بأنك تقول

ثدي تدا ع ب لن  لخذتي  مين فيي  إييب تسما مد ع يكن كتب  إيي  كتابةع يكن ال ت ثدي فالن؛ ألن حد  قوا حد 

 لذن ؛ ف ذي  يفرقون بين ايتحديد واإلخبار.

ا لصحاب  ذا ايقوا  م ايذين قايوا ماع لرج  من ايقيراءةع فميادام لهنميا ييسيا من قبل إن ايس   :ولي  

ا ييت فان يف صي  األداء.  مستويين يف ايرتبةع فأي  

 يقوا:

،َ اُه َص،اِحُب اإِلْنَص،اِف وَ  - 393 َْ  َقْد 

 

 )للنََّس،،،ئي( ِم،،،ْن َغْي،،،رِ َم،،،ا ِخ،،،َلَِف  

ويييي   «اإلنصيا »صياحب اإلنصيا  لحيد اي  مياء ي قيب بييايجو ر ع ايجيو ر  صياحب كتياب  

ايجو ر  صاحب ايصحاحع يكن  و لحد ع ماء ايحديت م رو  بايجو ر عع ي  كتاب جيزء صينير يف 

 بارع فإن  يرى لو نقل  ذا ايقوا عن ايدسئي بال خال .ايكالم ع ب صي  ايتحديت واإلخ

جد يف  ذه األيامع في مل ع يي   نريد قوا ايجو ر   ذا وجزء ايجو ر   ذا كان ي ظن لن  مفقودع وو 

 لحد ايباح ين من إخواندا.

جزء صنيرع وكيان ي ظين  «اإلنصا »ايجو ر  ادم  محمد بن ايحسن ايتميمي ايجو ر ع ي  كتاب 

جد بف ل اهلل لن  مفقو  .۵د وو 

بييايتفريق بييين لخرنيياع ولنيي  يجييوز إطييالق لخرنييا يف ايقييراءةع وال يجييوز  :ف ييزا فييي  لن ايدسييائي يقييوا

ثدا.  إطالق حد 

 قاا:

،َ اُه َص،اِحُب اإِلْنَص،اِف  - 393 َْ  َوَقْد 

 

 )للنََّس،،،ئي( ِم،،،ْن َغْي،،،رِ َم،،،ا ِخ،،،َلَِف  

 َهرَواألَْكَثرِْيَن َوُه،َو الَّ،ِذي اْش،تَ  - 394 

ْ  

 ُمْص،،،،َ َلَحم ألَْهِل،،،،ِه َأْه،،،،ِل األََث،،،،رِ  

ثدا ولخرنياع  يذا ايقيوا عيزاه ايجيو ر    ل  يقوا  ذا ايقوا اي ايت واألخيير و يو ايتفرييق بيين حيد 

ثينع يقويييون «ايسيدن»إييب ايدسيائيع صياحب  «اإلنصيا »صياحبي كتياب  يا  يو قيوا لك ير ايمحيدِّ  :ولي  

ثدا تسيت م ها يف ع ا  ذا  و ايمشهورواإلخبارع ولي   بايفرق بين ايتحديت  ا م ل االصلالح لن حد  فصار إذ 

 ولخرنا تست م ها يف ايقراءة.ع يف ايسماع

 قاا:
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،،،اَدا - 395 َْ  َوَبْع،،ُض َم،،،ْن َق،،،اَل بِ،،،َذا َأ

 

،،،،،اَدا  َْ ،،،،،ِحْيِل َحتَّ،،،،،ى   ِق،،،،،َراَءَا الصَّ

 فِي ُكلِّ َم،ْتَن َق،ائَِلً: )َأْخَبَرَك،ا( - 396 

 

َثَكا(إِْذ َك،،،،،،اَن ق،،،،،،ال أ  َلً: )َح،،،،،،دَّ  وَّ

 ُقْلُت َوَذا َرْأُي الَِّذْيَن اْش،َتَرُطوا - 397 

 

 

 

 إِْ،،،،،اَدَا ْاإِلْس،،،،،نَاِد َوْه،،،،،َو َش،،،،،َ طُ 

 ؛ حتب يظهر ايمراد هبا.ؒ دبب  ذه األبيا  قصة لقرؤ ا يكم من خالا شرح ايحافظ اي راقي  

ن قاا بيايفرق بيين اي فظيينع و يو  لبيو حياتم محميد بين ي قيوب يقوا ايحافظ اي راقي: ل  وب ض م 

محميد بين ع عين ايفربير  صيحي  ايبييار ايهرو ع فيما حكاه ايرقاين عد  لن  قيرل ع يب ب يض ايشييوخ 

ا كيف تحميل ايقيراءةع وييي  اإلشيكاا  دياع  ي قوب ايهرو  قرل صحي  ايبيار  ع ب ب ض ايشيوخع إذ 

 ديأيت اإلشكاا.

ثكم ايفربير ع ايشييخ ت مييذ  و يقرل ع ب ايشيخ ا :وكان يقول له يف كل حدي  يحديت ويقيوا: حيد 

ثكم ايفربر . م ن؟  ايفربر  ت ميذ اإلمام ايبيار ع فهذا ايهرو  يقوا ي شيخ: حد 

ثدا فالن.كل حدي  يريد أن يقرأه يقول ثكم ايفربر  عن ايبيار ع قاا حد   : حد 

 قراءة ع ي . ف ما فرغ من ايكتاب دما ايشيخ يذكر لن  إنما دما ايكتاب من ايفربر 

ثكم م دب ذي  ث تيدا ع يب  لن ايشيخ كيف لخذ ايكتاب؟ : و قاا ي شيخ حد  لخذه دماع؛ ألن حد 

 : إن  إنما لخذ عن ايفربر  ايكتاب قراءة.ثم سمع الهي  يقولايمشافهةع ع ب ايسماعع 

ثكم لن يقوا لخركمع فماذا ف ل؟ ا كان يدبني لن يقوا ي  بدا حد  وقياا يكتاب ك ي ع فأعاد قراءة ا فإذ 

لخيركم  :ل  يرى لن  لخلأع فأعاد ايكتاب من لويي  إييب آخيرهع ويقيوا فيي ع ي  يف جمي   لخركم ايفربر 

 ايفربر .

وكأن  كان يرى لن  البد من ذكر ايسدد يف كل حديتع وإن كان اإلدداد  :ق ت  »: يقول الحاف  العراقي

ا إيب صاحب ايكتيابع و يو مين ميذا ب ل يل ايتشي ديد يف ايرواييةع وإال الكتفيب بقويي  يي  لخيركم واحد 

ايفربر  بجميا صحي  ايبيار ع وايصحي  لن  ال يحتاج إيب إعادة ايسدد يف كل حيديت ع يب ميا ييأيت يف 

 .«موض   إن شاء اهلل ت ايب

ا يقوا ايحافظ اي راقي يف األيفيةع قاا:  إذ 

اَدا ... ِقَراَءَا الصَّ  َْ  ِحْيِل َوَبْعُض َمْن َقاَل بَِذا َأ
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ثدا ولخرناع لعاد قراءة ايصحي  من لويي   ل  محمد بن ي قوب ايهرو ع ايذ  يقوا بايتفريق بين حد 

ثكم ايفربر ع وايصواب عديده لن يقيوا لخيركم ايفربير ع فأعياد  :إيب آخره؛ ألن  لخلأ فقاا يشيي : حد 

ثين ديتأتيدا يف ألن  دا يكن صدي    ذا صديا ل ل ايتشديدع يماذا؟ع قراءة ايكتاب ك   ك مسأية عدد ايمحيدِّ

واحيدع ال ي زمي   موض هاع يكن نذكر ا  دا باختصارع و ي لن  إذا كدت تقرل ع ب ايشيخ كتياب بإديداد  

واحدة قيرل  اإلديداد يف لوا ايقيراءة ويف آخر يا ميرة ثانييةع لو يف   يد اإلدداد عدد كل حديتع يو مرة  لن ت  

ه يف ايميرا  األخيرىع يكفيي لن تقيرل لديانيد ايكتياب نفسي ع ولميا لوا ايقراءة فقيط يكفيي  عين لن تكيرر

 اإلدداد مد  إيب صاحب ايكتب فيكفي  لن تقرله مرة واحدة.

فكان يكفي محمد بن إبرا يم ايهرو  لن يقوا يشيي  ايذ  يرو  صحي  ايبيار  عن ايفربير  لن 

ايماضية ايتي قرلهتا ع ييكمع وكيان يقوا ي : لخركم شييكم فالن عن ايفربر ع عن ايبيار  باألحاديت 

  ذا كافي ا.

  رلى لن  مادام لخلأ يف ايقراءة يف كل حديت رلى لن ذيي  ريير مجيز ع فاحتياج لن ي ييد ايسيدد يكد   

 عدد األحاديت ك هاع وكان يكفي  لن يذكره مرة واحدة.

 و ذا م دب قوا ايحافظ اي راقي:

 .................................... 

 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اَداَح   َْ  تَّ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ى 

 فِي ُكلِّ َم،ْتَن َق،ائَِلً: )َأْخَبَرَك،ا( - 396 

 

َثَكا(  َلً: )َح،،،،،،دَّ  إِْذ َك،،،،،،اَن ق،،،،،،ال أوَّ

 ل  ايحافظ اي راقي يقوا: 

 ُقْلُت َوَذا َرْأُي الَِّذْيَن اْش،َتَرُطوا - 397

 

 

 

 إِْ،،،،،اَدَا ْاإِلْس،،،،،نَاِد َوْه،،،،،َو َش،،،،،َ طُ 

 نكتفي هبذا ايقدر 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال   ل صي  ايتحمل يدخ ها ايتديي ؟ :السُّ

لوال  ايسؤاا يحتاج إييب إصيالحع فايسيائل كيان يدبنيي لن يقيوا:  يل صيي  األداء ييدخ ها : الجواب

اع وإنميا  ثداع لخرنياع ديم ت عينع قيااع  يذه تسيمبايتيديي ؛ ألن ايتحميل ييي  صيين  صيي   لنيواع: حيد 

 : ايسماع وايقراءة واإلجازة وايمداوية كما ديأتيدا.التحمل له أنوا  هيع األداءع ال تسمب صي  ايتحمل

 صححدا ايسؤااع صي  األداء يدخ ها ايتديي ؟

 .-يبإن شاء اهلل ت ا-ربما يدخ ها ايتديي ع وديأتيدا لم  ة يذي  يف مواض ها 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

ْيِ   َلى الهَّ َْ  الثَّْانِي: الِقَراَءُا 

 ِرَضا َواْخَتَلُفوا إِْن َأْمَسَك األَْصَل  -398

 

 

رِ   ُْ ،،ْيُ  َلَ َيْحَف،،ُ  َم،،ا َق،،ْد   َض،،اَوالهَّ

 َف،،،َبْعُض ُنظَّ،،،اِر األُُص،،،ْوِل ُيْب ُِل،،،هْ  - 399 

 

ْثيَِن َيْقَبْل،،،،،،،،هْ    َوَأْكَث،،،،،،،،ُر اْلُمَح،،،،،،،،دِّ

،،ْيُ  َف،،فِْن َل،،ْم ُيْعَتَم،،ْد  - 400   َواْخَت،،اَرُه الهَّ

 

،،،،،،َماُ  َردّْ    ُمْمِس،،،،،،ُكُه َف،،،،،،َذلَِك السَّ

،ْيُ  َوَل،مْ  - 401   َواْخَتَلُفوا إْن َس،َكَت الهَّ

 

 

 

 َف،،،،،،رآُه اْلُمْعَظ،،،،،،مْ ُيِق،،،،،،رَّ َلْفظ،،،،،،م، 

ي،،م َوَق،،ْد َمنَ،،عْ  - 402 
،،ِحْيُل َكافِ  َوْه،،َو الصَّ

 

 َبْع،،ُض أول،،ي الظَّ،،اِهرِ ِمنْ،،ُه، َوَقَ ،،عْ  

اِزي( - 403   بِ،،ِه )أُب،،و اْلَف،،ْتِل ُس،،َلْيُم ال،،رَّ

 

،،،،ْيَراِزْي(   ُث،،،،مَّ )أُب،،،،و إِْس،،،،َحاَث الهِّ

 وقال ُيعم،،،لَك،،،َذا )أُب،،،و َنْص،،،رَ( - 404 

 

  ُُ ُل بِ،،،،،،،،،،،،ِه َوأْلَف،،،،،،،،،،،،ا  األََداِء األَوَّ

 

 
ِه،َدا - 405 َْ  َواْلَحْاكُِم اْخَت،اَر الَّ،ِذي َق،ْد 

 

،،،،ُيْوِ  فِ،،،،ي األََدا  َلْي،،،،ِه َأْكَث،،،،َر الهُّ َْ 

َثنِي فِ،،ي اْلَلْف،،ِ  َحْي،،ُ  اْنَف،،َرَدا - 406   َح،،دَّ

 

َدا   َواْجَم،،،،،،،ْع َض،،،،،،،ِمْيَرُه إذا َتَع،،،،،،،دَّ

 اإِْن َتْس،َمْع َفُق،ْل َأْخَبَرَن، َواْلَعْر ِ  - 407 

 

 أو َقاِرئ،،،م )َأْخَبَرنِ،،،ي( َواْسَتْحَس،،،نَا 

،،،َما ِ  - 416  ِ  السَّ  َواْخَتَلُف،،،وا فِ،،،ي ِص،،،حَّ

 

 ِم،،،،،،ْن َناِس،،،،،،َ ، َفَق،،،،،،اَل َباْمتِنَ،،،،،،ا ِ  

 )اإِلْس،،،َفَراييِنِْي( َم،،،َع )اْلَحْربِ،،،ْي( - 417 

 

،،،ْبِغْي(  ،،،ِن )الصِّ َْ ( َو ،،،ِديو َْ  ِو )اْب،،،ِن 

 َب،،،اَرًا، ُق،،،لِ َلَ َت،،،ْرِو َتْح،،،ِدْيَثم َوإِْخ  - 418 

 

اِزيُّ َوْه،،َو اْلَحنَْظِل،،يْ    َحَض،،ْرُت َوال،،رَّ

( كَِلَُهَم،،ا َكَت،،ْب  - 419  ٍِ  َو )اْب،،ُن اْلُمَب،،اَر

 

،،ْيُ  َذَه،،ْب   ،،اُل( َوالهَّ َز )اْلَحمَّ  َوَج،،وَّ

،،،،،َلَ  - 420   بِ،،،،،َأنَّ َخْي،،،،،َرًا ِمنْ،،،،،ُه َأْن ُيَفصِّ

 

، أوَلَ َبَ ،،،،َلَ    َفَحْي،،،،ُ  َفْه،،،،مب َص،،،،لَّ

،ْد  - 421  َْ اَرُقْ نِي َحْيُ    َكمَا َجَرى لِلدَّ

 

ًا َوَس،،،َردْ   ،،،دَّ َْ ْيَل( 
ِْ  إِْم،،،َلََء )إِْس،،،َما

،،،ْيِ  َأْن ُيِجْي،،،َ  َم،،،عْ  - 424   َوَينَْبِغ،،،ي لِلهَّ

 

ِه َجْب،،،،َرًا لِ،،،،نَْقَ  إْن َيَق،،،،عْ   ِْ  إِْس،،،،َما

 

 

 

،،نْ  - 425 َْ تَّ،،اَب َوَلَ ِغنَ،،ى  َْ  َق،،اَل: اْب،،ُن 

 

 ،،،،،،  َماِ  ُتْق،،،،،،َرنْ إَِج،،،،،،اَزَا َم،،،،،،َع السَّ

 

 

 

  َوُس،،،ئَِل )اْب،،،ُن حنب،،،َل( إِن َحْرَف،،،ا - 426

 

 أْدَغَم،،،،،ُه َفَق،،،،،اَل: َأْرُج،،،،،و ُيْعَف،،،،،ى 

 َلكِ،،ْن )أب،،و ُنَع،،ْيَم اْلَفْض،،ُل( َمنَ،،عْ  - 427 

 

 َف،،،َلَ َيَس،،،عْ  فِ،،ي اْلَح،،،ْرِف َتْس،،،َتْفِهُمهُ  

،،،اِرَدهْ  - 428   إَِلَّ َب،،،َأْن َي،،،ْرِوْي تِْل،،،َك الهَّ

 

،،ْن ُمْفِه،،َم،  ،،ْن )َزائِ،،َدْه( وَ  َْ َْ  َنْح،،ُوُه 

 َو )َخَلُ  ْبُن َس،اِلَم( َق،ْد ق،ال: َن،ا - 429 

 

َثنَا  َع ِم،،،،،،ْن َح،،،،،،دَّ  إِْذ َفاَت،،،،،،ُه َح،،،،،،دَّ

 ِمْن َقْوِل ُسْفَياَن، َوُس،ْفَياُن اْكَتَف،ى - 430 

 

،،ِن اْلُمْمِل،،ي اْقَتَف،،ى  َْ  بَِلْف،،ِ  ُمْس،،َتْمَل 

،،،اُد ْب،،،ُن َزْي،،،َد َأفْ َك،،،َذا - 431   َت،،،ىٍَ َحمَّ

 

 إِْس،،،،َتْفهِم الَّ،،،،،ِذي َيِلْي،،،،،َك، َحتَّ،،،،،ى 
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َم،،ِذ: ُكنَّ،،ا َنْقُع،،ُد  - 432 ْْ ،،ِن األَ َْ  َرُوْوا 

 

 لِلنََّخِع،،،،،،ْي َفُربََّم،،،،،،ا َق،،،،،،ْد َيْبُع،،،،،،ُد  

 َفيس،،،َأُل  –َلَ َيْس،،،َمْعُه  -ال،،،َبْعُض  - 433 

 

نْ،،،،ُه، َث،،،،مَّ ُك،،،،ل  َينُْق،،،،ُل   َْ  ال،،،،َبْعَض 

 نََع،،،،،هْ َوَلَ َيُض،،،،،رُّ َس،،،،،اِمَعم أْن َيمْ  -435 

 

،،،ْيُ  َأْن َي،،،ْرِوي َم،،،ا َق،،،ْد َس،،،ِمَعهْ    الهَّ

 َك،،َذلَِك التَّْخِص،،،ْيُ  أو َرَجْع،،،ُت  -436 

 

 َم،،َا ل،،ْم َيُق،،ْل: َأْخَ ،،ْأُت أو َش،،َكْكُت  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

يييذكر يف  ييذه ايمسييأية صييورتا ق ييية تحييدث يف مجيياي  ايقييراءة و ييي مييا إذا كييان ايشيييخ ال يحفييظ 

ا باألصيل فميا  يو ايحكيم؟وييي  ايقيارئ م   علص   يتابا في  ما يقرله ايت ميذ ع يي حدي  ا ويي  م     مسيك 

 قاا:

 َواْخَتَلُف،،وا إِْن َأْمَس،،َك األَْص،،َل  - 398

 ِرَضا 

رَِض،،ا  ُْ ،،ْيُ  َلَ َيْحَف،،ُ  َم،،ا َق،،ْد   َوالهَّ

ا مدي  وايقارئ كذي  يي  م ي  لصيل ايسيماع اييذ  ديم عفإذا كان ايشيخ ال يحفظ ويي  م   لص   

وايسيبب يف  يذا  ايشيخ؛ يكن لحيد ايحاضيرين يمسي  بيذي  األصيل فهيل  يذه ايقيراءة صيحيحة لم ال؟

االخييتال  لنيي  ربمييا يقييرل ايقييارئ ع ييب ايشيييخ خلييأ فيزيييد يف ايحييديت لو يييدقو لو يصييحف وايشيييخ ال 

 يحفظع فكيف يرد ع ي ؟!

يسي م فيهيا مين ايتصيحيف وايت ميذ ييي  م ي  لصيل ايشييء ايصيحي  ايمقابيل وكييف دييقرل قيراءة 

 واإلدخاا؟!

يكن يف  ذه ايصورة عددنا لحد ايحاضيرين م ي  األصيلع فهيل يصي  ايسيماع لو  يل يصي  ايتحميل 

 فاخت ف ل ل اي  م فيها فيقوا ايحافظ اي راقي: هبذه ايقراءة لم ال؟

 َفَبْعُض ُنظَّاِر األُُصْوِل ُيْب ُِلهْ 

ين ب  يم األصيوا ييرون لن  يذا ايتحميل باطيلع ل  ب ض لئمة األصيوييين ايمتيصصيين وايمتحققي

ميا ييادةع ورب  فيال ييؤمن مين ايزِّ  عوايقارئ ال يقرل من األصل عويي  م   لص   عألن ايشيخ ال يحفظ يماذا؟

 ايذ  يمس  األصل ينفل عن تدبي  ايقارئ ع ب خلأه.

 قاا ايحافظ اي راقي:

ْثيَِن َيْقَبْلهْ   َوَأْكَثُر اْلُمَحدِّ
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ايمحدثين يرون لن  ذه ايصورة من ايتحمل صيحيحة وايسيبب يف تصيحيحهم يهيا: لن  يقوا لن لك ر

دبي  ايقيارئ ع يب إني  دييدب  ايشييخ وي  ف عايذ  يمس  األصل ثقةع فما دام لن  ثقية ف ين يسيكت عين اييليأ

وإذا لخليأ ن بي  ع يي ع ف يذي  ييرى  عصيحيحة و و لن يقرل ايقارئ قيراءة   :وقوع اييلأع فيحصل ايمقصود

يا ثقية يح ير ايمج ي  وم ي  األصيل؛ لصيل حدِّ ايم   ثون لن  ذه ايصورة صيحيحة ميا دام لن  دياك شيص 

 ايسماع.

ما مد  ايشيخ ع يب مشيايي  وق ديا  دياك لني  ال  اع ل  ايكتاب ايذ  د  ايمقصود باألصل مر م دا دابق 

يا مدقيوال  مدي  مقيابال  ع يي ع فإني  يكيون بم ابية األصيل؛ ألن  يشرت  لن يكون  و  و؛ بل حتيب ييو كيان فرع 

 ايمقصود ايملابقة و ي حاص ةع تحصل ايملابقة بايمقاب ةع كما ديأتيدا إن شاء اهلل.

ا يقوا ايحافظ اي راقي  ،ْيُ  ) :ؒ إذ  ت يايب اختيار  ؒ ل  ايحيافظ بين ايصيالح  (َواْخَت،اَرُه الهَّ

 صحة ايتحمل يف  ذه ايصورة.

 :صورا أخرى

َماُ  َردّْ َففِْن َلْم ُيْعَتَمْد ... ُمْمِسكُ   ُه َفَذلَِك السَّ

يا لصيل  عوايقارئ يي  م ي  األصيل عل  إذا كان ايشيخ ال يحفظ ما يقرل ع ي  وايشييخ ييي  م ي  لي  

وال يوجد ثقة م   لصل ذي  ايسماعع وإنما يوجد شيو رير موثوق ب  ال ي زم عيدم اي قية يف كوني  مي ال  

ا بايكذب قد يكون عدم اي قة؛ ي دم ضبل ع ال  يمييز بيين اييليأ وايصيوابع ففيي  يذه ايحايية يكيون متهم 

اع تكييون  ييذه ايقييراءة مييردودةع رييير صييحيحةع يميياذا؟ ألنيي  يييو لخلييأ ايقييارئ فإنيي   ذييي  ايتحمييل مييردود 

ام ين ذي  ايمقروء خلأع ف و زاد حدي  اع يو نقو حدي  ا يو صحفع يو حر   ين يدتبي  لحيد ديتحمل ايس  

 يي  األصل بيد ثقة يدب  ع ب ذي .بسبب لن ايشيخ ال يحفظ حدي   و

ا فهاتان ايمسأيتان إحدا ما جائزة ع ب ايراج  واألخرى باالتفاق ال يص  ايتحمل فيها.  إذ 

 ذكر مسأية جديدة يف قوي :

،ْيُ  َوَل،مْ  - 401  َواْخَتَلُفوا إْن َس،َكَت الهَّ

 

 

 

 ُيِق،،،،،،رَّ َلْفظ،،،،،،م، َف،،،،،،رآُه اْلُمْعَظ،،،،،،مْ 

،،ِحْيُل كَ  - 402  ي،،م َوَق،،ْد َمنَ،،عْ َوْه،،َو الصَّ
 افِ

 

 َبْع،،ُض أول،،ي الظَّ،،اِهرِ ِمنْ،،ُه، َوَقَ ،،عْ  

اِزي( - 403   بِ،،ِه )أُب،،و اْلَف،،ْتِل ُس،،َلْيُم ال،،رَّ

 

،،،،ْيَراِزْي(   ُث،،،،مَّ )أُب،،،،و إِْس،،،،َحاَث الهِّ
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ا من مسائل ايقراءة ع ب ايشيخع إذا ق رل ع ب ايشيخ ماذا ي زم بايشيخ؟  ل ي زمي  إذا   ذه ايمسأية لي  

عيادة   ي  ايقارئ فقاا ي : لخركم فالن قاا حدثدا فالن عن فيالن  يل ي زمي  لن يقيوا ن يم لخيرين؟قرل ع

لو ييأيت بحركية تيدا  عشير إيب ذي  بيأن يهيز رلدي ن م لو لن ي   :وال ي زم لن يقوا عايمشايخ لن ايقارئ يقرل

 ع ب إقرارهع ال ي زم؛ ف ذي  يقوا:

ْيُ  وَ   َلْم ... ُيِقرَّ َلْفظمَواْخَتَلُفوا إْن َسَكَت الهَّ

ع ب ايشيخ ويم يقر  ذه ايقراءة؛ ألن اي ادة يف ايقراءة ع يب ايمشيايخ إذا  ئاي  م إذا ق ر فاخت ف ل ل

إميا حيدثكم فيالن؛ ألن يف كتياب ايشييخ: ايشييخ يقيوا حيدثدا فيالنع  :ريد اإلدداد عدهم لن يقوا ايقارئل  

كم فالنع قاا حدثدا فالن عن فالن إيب آخير ايسيددع فهيل إذا ياطب ع فيقوا ي : حدثي   فايقارئ ماذا يقوي ؟

 فيقوا ايحافظ اي راقي: دكت ايشيخ يص   ذا ايتحمل لو ال يص ؟

 ....َفرآُه اْلُمْعَظمْ 

ِحْيُل َكافِيم  َوْهَو الصَّ

 ا وإقراره ي قارئ و و يقرل ع ي  و يود  ل  لن دكو  ايشيخ رآه م ظم ل ل اي  م كافي ا؛ ألن دكوت     

ولني   عتصد  يألخذ عد  يدا ع ب تمام اإلقرار؛ ألن ما يقرله ايشيخ من حدي   ولني  تحم ي  عين مشيايي م  

ن م حدثدي شييي فيالنع ال ي يزم  يذا؛ يكين  :يقصد لن يحم   ويروي  يهؤالء ايتالمذةع فال ي زم لن يقوا

ايشييخ ع يب اإلقيرار ب ض ل ل ايظا ر يرون ايمديا مين ذيي ع ييرون لن  يذا ريير صيحي  البيد لن ييدو 

ن م حدثدي فالنع وقلا ب  من األصوييين لبي ايفت  د  يم ايراز  ولبيو إديحاق ايشييراز  ايفقيي   :فيقوا

 ع وكذا لبو نصر بن ايصبابع وديأيت كالمدا.«ايمهذب»و «ايتدبي »األصويي صاحب كتاب 

ا  ؤالء يرون لن  ذا ايتحمل  يي ميل  :لبو نصير ايصيباب يقيواع رير صحي إذ  ل؛ يكين ال هبيذا ايتحم 

ياع فإني  ي ميل  عيص  من حيت ايروايةع ل  ايذ  يقرل ع ب ايشيخ وييم يقيره ايشييخ ع يب  يذه ايقيراءة يفظ 

 وايصحي  األوا كما قاا ايحافظ اي راقي:ع ى ما حدث  ب ؛ يكن ال يص  ايتحملبمؤد

ِحْيُل   َوْهَو الصَّ
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اع ج   مج   ايتحيديت وايقيارئ يقيرل ع يي  ألن قرائن تدا ع ب إقرار ايشيخ ي قارئع قرائن ايحا

ويصني إيي ع فهذه ايقرائن ك ها تدا ع ب لن  يقصد ي حمل ويرو  ايت ميذ ما يقيرله ع يي  وال  عو و داكت

 ي زم  لن يدلق ع وع ب  ذا جرى عمل ايمحدثين.

يي نحيين   :ق،،د يق،،ول قائ،،ل ن ذكر لقييواا ل ييل ايفدييون األخييرى كاألصييوييييف ع ييوم ايحييديت ف ميياذا ت 

لن  ذه ايمسائل مشرتكة بين  يذه ايفديونع مشيرتكة بيين ع يم لصيوا ايفقي   :فالجواب ْن ذلك وايفقهاء؟

وع م مصل   ايحديتع فتك م فيها األصوييون ويتك م فيها ايمحدثون فهي من ايمسيائل ايمشيرتكة بيين 

 اي  مين.

رون  دياك ك يير مين مسيائل دة لو كتاب ايسدة وييذكباب ايس   :وتعرفون أن من أبواب ْلم أصول الفقه

 ع وم ايحديت فهي من ايمسائل ايمشرتكة بين اي  مين.

وب  هم يزعم لن ع م لصوا ايحديت لو ع وم ايحديت إنما  و جيزء مين ع يم لصيوا ايفقي ؛ يكين 

ا يي  كذي ؛ بل  و ع م وحده ي  لئمت  وي  قواعيده وضيوابل  وع يم لصيوا ايفقي  كيذي  ع يم   ذا واق  

اي  مين بيدهما مسائل مشرتكةع عديدة يتك م فيها ايمحيدثون وييتك م فيهيا األصيوييون  وحده؛ يكن  ذين

ا.  لي  

 ييي   :ىخرأُ  وناحي ب 
 
ا من ا ل اي  م  يم مشياركون يف ايفديونع فيال ي يزم لن يكيون األصيويي لن ك ير 

ذا ايشيكل ث يي  لصيويي اع فايتيصصيا  ايموجيودة يف  يذا اي صير هبيحدِّ وال ي زم لن يكون ايم   عمحدث ا

ا يف فدون عديدة يا يف  عايدقيق يم تكن موجودة يف اي صور ايماضيةع فاي ايم يكون مشارك  ويكيون متيصص 

ع م ماع ومشاركت  قوية يدرجة لن يكون ي  لراء يف ت   اي  وم يكون ي  آراء يف اي نية آراء يف ايدحيو آراء يف 

بيال  عصرنا  ذا صيار ايناييب ع يب ك يير مين األصوا آراء يف ايحديت؛ يقوة مشاركت  يف ت   اي  ومع 

ييي  محميود ع يب  يذه ايصيورة ايبحتية؛ ألن اي  يوم ايشيرعية  قيقع و يذا لمير  ط بة اي  م ايتيصو اييد  

ب  ها بب ضع فالبد يلايب اي  م لن يأخذ من كل ع م بحير  يسيتليا بي  لن يتفقي  يف  ق  ومت     عمتداخ ة

 ايكتاب وايسدة ع ب ايوج  ايصحي .

ُل  م يقوا:ث ُُ األََداِء األَوَّ  .َوأْلَفا

او  :فكيف يقوا  عويم يت فظ باإلقرار عرئ ع ب ايشيخل  إذا ق    لو ايمتحمل كيف يؤد  عد ؟ اير 

 :يقول الحاف  العراقي
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ير :يؤد  بأوا صينة ذكرهتا و ي لن يقوا  :ع يب فيالن ولنيا لديما فيال يقيل ىقرل  ع يب فيالن لو ق 

ايشيخ يم يدو ع ب اإلقرارع يم يقل عدد حيدثكم فيالن لو لخيركم فيالنع ييم يقيل  حدثدا وال لخرنا؛ ألن

ن م يصب  األمر ن م يصب  مياطبة فيكون ي  لن يقوا لخرنيا فيالن بم ديب لني  تييقن مين لني   :ن م يو قاا

 ت مد إخباره وتحدي   هبذا ايحديت.

إذا كيان ممين يسيو  بيين ايقيراءة ع ب كل  ذا األمر اييلب في  يسيير حتيب ييو قياا حيدثدا ولخرنيا 

 وايسماع فال بأس.

ودبق م دا لن  بايدسبة ي قراءة األويب لال يسيت مل حتيب حيدثدا وييرتك حيدثدا ي سيماعع ويسيت مل يف 

 ايقراءة إما لخرنا لو يأيت باأليفاظ ايصريحة كأن يقوا قرل  ع ب فالن لو قرل ع ب فالن ولنا لدم  .

 قاا:

ِه،َداَواْلَحْاكُِم ا - 405 َْ  ْخَت،اَر الَّ،ِذي َق،ْد 

 

،،،،ُيْوِ  فِ،،،،ي األََدا  َلْي،،،،ِه َأْكَث،،،،َر الهُّ َْ 

َثنِي فِ،،ي اْلَلْف،،ِ  َحْي،،ُ  اْنَف،،َرَدا - 406   َح،،دَّ

 

َدا   َواْجَم،،،،،،،ْع َض،،،،،،،ِمْيَرُه إذا َتَع،،،،،،،دَّ

ا  ا مسأية جديدة و ي مت  قة بايسماع وايقراءة م   إذا دم ت من ع ي دي وبدل بق ية ايسماعع  ذه لي  

ن ايحياكم لبيا عبيد اهلل إ :فيقيوا األداء فيما إذا دم ت مد  وم ي  رييرك لم ال؟ ايشيخ وحدك  ل ييت ف

ي تم رفة ع يوم »وصاحب كتاب  «ٍرَ ْد تَ ْس المُ »صاحب كتاب 
يد  إني  ييتيار واييذ  قيد عهيده  :يقيوا «ايح 

 :وم ي  رييره يقيواحدثدي فالنع وإذا ديما مين ايشييخ  :ع ي  مشايي  لن  إذا دما من ايشيخ وحده يقوا

د ا ث  د  حيدثدي وإذا ديما وم ي  رييره ييأيت ب يمير ايجميا  :فإذا كان دما وحده يأيت بصينة اإلفراد فيقوا ح 

د افيقوا  ث  د   ايقراءة يها صور من ناحية اإلفرادع فيقوا:  ذا بايدسبة ي سماعع بايدسبة ي قراءة؟ .ح 

 َن،اإِْن َتْس،َمْع َفُق،ْل َأْخَبرَ  َواْلَعْر ِ  - 407

 

 أو َقاِرئ،،،م )َأْخَبَرنِ،،،ي( َواْسَتْحَس،،،نَا 

ا يف اي ر  ييسيت ايق يية وحيدك لو ميا رييرك إنميا ايدظير إييب   فيإذا كديت لنيت  مين اييذ  يقيرل؟إذ 

ايقارئ فتقوا لخرين فالنع وإذا كان ايقارئ ريرك ولنيت تسيما فتقيوا لخرنياع وال يدظير إييب يف ايقيراءة 

 م   ريرك لو يي  م   ريرك.

 ا:قا

،،ْن )اْب،،ِن َوْه،،َب( ُرِوَي،،ا - 408 َْ  َوَنْح،،ُوُه 

 

 َوَل،،،،ْيَس بِاْلَواِج،،،،ِب َلكِ،،،،ْن َرِض،،،،َيا 
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ل   ذا ايتفريق بين حدثدي وحدثدا ولخرين ولخرناع  ذا ايتفريق يستحسن وييي  واجب ياع ييو تركتي  

دث فيالين فصيحي ؛ ألني  حيدث  كميا حي يايشيخ ودم ت مد  وم ي  رييرك حيدثد يو ق ت فيما حدث 

ا يو ق ت فيما قرله ع ب ايشيخ ريرك ولنيت تسيما لخيرين فيالن فهيو كيذي  صيحي ؛ ألني   :ريركع ولي  

 لخرك قراءة ع ي .

 ثم قاا:

ُك فِ،ي األَْخ،ِذ أَك،اَن َوْح،َدهْ  - 409  َوالهَّ

 

َتب،،،اُر اْلَوْح،،،َدهْ  أو َم،،،عْ   ِْ  ِس،،،َواُه  َفا

رد  لن ترو  عد  ذي  ايكتاب لو ل  إذا م ال  تحم ت عن شيي  كتاب ا لو لحاديتع ثم ل 

 ل حيدما دم ت مد  ذي  ايكتاب لو األحاديت كدت وحدك لو  األحاديت؛ يكد  نسيت وشككت

 م   ريرك؟

 فهدا يقوا:

ُك فِ،ي األَْخ،ِذ أَك،اَن َوْح،َدهْ  - 409  َوالهَّ

 

َتب،،،اُر اْلَوْح،،،َدهْ  أو َم،،،عْ   ِْ  ِس،،،َواُه  َفا

ا  يو ل  ت تر لن  لخذ  عد  وحيدك؛ ألن  يو ا  ألصيل ووجيود رييرك  يو خيال  األصيلع ال عفيو 

َتباُر اْلَوْحَدهْ  يقوا: ِْ ل  يقوا فاعتبار ايوحدة محتمل يما ذكر  قبل ق يل لن  يحتمل لن  خال   ُمْحَتَملب  َفا

 األصل.

 قاا:

ُك فِ،ي األَْخ،ِذ أَك،اَن َوْح،َدهْ  - 409  َوالهَّ

 

َتب،،،اُر اْلَوْح،،،َدهْ  أو َم،،،عْ   ِْ  ِس،،،َواُه  َفا

 م،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لُمحت 

 

 .................................. 

ل  محتمل وايمسأية ده ة كما مرع ل  يي  لن تسيت مل إحيدى ايصيينتينع تبديي ع يب األصيلع فيإذا 

فاألصل لن تأيت ب مير ايجما وإذا كان األصل لني  يقيرل  عكان ايشيخ يف األصل يؤخذ عد  ما ط بة آخرين

ا واحد   ا فتبدي ع ب ضم  ير اإلفراد.ع ي  ايشيو واحد 

 قاا:

 َلكِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْن رأى اْلَق َّ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،انُ 

 

 َاْلَجْم،،،،َع فِْيَم،،،،ا أْو َه،،،،َم اإلْ ِْنَس،،،،انُ  

 فِ،ي َش،ْيِخِه َم،ا َق،اَل َواْلَوْح،َدَا َق،،ْد  - 411 

 

َتَم،،،،ْد   ْْ ،،،،ي َذا اْلَبْيَهِق،،،،يُّ َوا
 اْخَت،،،،اَر فِ
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ألن  ا ايجميا؟إن  يف م يل  يذه ايحايية األوييب ايجمياع يمياذ ل  ايقلان يحي بن د يد ايقلان يقوا:

حيدثداع  :ن تقيوالل  األوييب  اإلفراد في  نوع تميزع فاالحتيا  لن تأخذ باألقل ال تأخذ بياألع بع مفهيوم؟

لخرنا وال تقل حدثدي ولخرين إذا شككتع لو م ل  شككت ألن اإلفراد  و األع ب فما دميت شيككت 

 تدزا إيب األقلع تدزا إيب األقل و و ايجما.

 قاا:

ي َذا اْلَبْيَهِقيُّ  َواْلَوْحَداَ 
 َقْد ... اْخَتاَر فِ

ت يايب فإني  ييرى  ؒ ورير ا من ايكتيب  «ش ب اإليمان»و «ايسدن ايكرى»لما ايبيهقي صاحب 

 لن ت تمد ايوحدة يما ذكرنا قبل ق يل من لن  ي األصل.

  دا اآلن مسأية جديدة يف قوي :

بِ،،ْع َلْفَظ،،م َوَردْ  - 412  َوَق،،اَل )َأْحَم،،ُد(: اتَّ

 

،،،،،ْيِ  فِ،،،،،ي َأَدائِ،،،،،ِه َوَلَ َتَع،،،،،ْد    لِلهَّ

ل  إذا قاا شيي  يف كتاب  حدثدي فيالن  يل يي  لن تبديي  وتقيوا قياا ايشييخع حيدثدا فيالن؟ لو قياا  

ال  لخرين فالن  ل ي  لن تبدي  بأخرنا لو قاا لخرنا ي  تبدي  بأخرين لو قاا حدثدا  يل تبديي  بأخرنيا؟

قاا ايشيخع وكما دم ت مد  لو كميا قيرل  ع يي ع ال تنيير اي فيظع إذا  يي  ي  ذي ع ع ي  لن تؤد  كما

ا ي  ع ي  لن تتب   يف يفظ  وال تنيرهع وإن كان ب ض ل يل اي  يم ييرى ايتسيوية بيين حيدثدا  كدت مستح ر 

-ولخرنا؛ يكن إذا كدت تحفظ عبارة ايشيخ فال يجوز ي  لن تنير اع  كذا يقوا اإلمام لحميد بين حدبيل 

وال يدبنيي لن تنيير ميا ديم ت  لو  عب و و قوا واض ؛ ألن األداء يتبيا ميا ديم ت وميا قيرل اي   ت   ؒ 

 قرلت  ع ب ايشيخ.

ا حتيب  : داك مسأية ل م ولخلر و ي إذا كانت ايصينة  ذه موجودة يف ايكتابع فهديا يمتديا  يذا لبيد 

د ا يو كان ايشيخ يجوز ادت ماا  ث  د امكان لخرنيا ولخرنيا مكيان حد  ث  وميا دام لهنيا يف ايكتياب ال يجيوز  حيد 

 ي  لن تنير ما يف ايكتاب وتبدا حدثدا بأخرنا لو لخرنا بحدثداع وذي  يف قوي :

ْيُ   -َوَمنََع اإلْبَداَل فِْيَما ُصنَِّفا ...   -الهَّ
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مدا إبداا صي  األداء يف ايكتيب ميا صيدف ل  ميا صيدف فيذي  ممديوع؛  ؒ ل  لن ابن ايصالح 

بل ع ي  لن تدق   بأمانية كميا  علن تنير تصديف ريركع ال يجوز ي  تنيير تصديف آخرين ألن  ما يجوز ي 

 وصل إيي  قاا:

 ....................................  

 

رَِف،،،،،،،،،ا ُْ   َلكِ،،،،،،،،،ْن َحْي،،،،،،،،،ُ  َراَو 

 

 

ى َفِفْي،،،،،،ِه َم،،،،،،ا َج،،،،،،َرى ،،،،،،ُه َس،،،،،،وَّ  بَِأنَّ

 

،،،،،،،،،،،ي النَّْق،،،،،،،،،،،ِل ب،،،،،،،،،،،اِْلَمْعنَى 
 فِ

و  ل  لن ايشيخ ممن يسو  بين لخرنا وحدثداع فيجر  فيي  ايييال  يف إذا عر  من ايرا :ل  يقوا 

يف ق يية ايروايية  -إن شاء اهلل-وديمر بشكل مفصل  مر   ايرواية بايم دبع ما اييال  يف ايرواية بايم دب؟

ن او  مميلن يكون ايير   :وبهروا منها عبايم دب لن ايرواية بايم دب تجوز عدد عدم ايقدرة ع ب لداء اي فظ

ال يحيل ايم اينع ممن ال ينير ايم دب إذا روى بايم دبع فهدا يجوز؛ يكين إذا كيان يف ايتصيديف و يو يقيرل 

 من ايكتاب فق ية ايرواية بايم دب  دا مددف ة؛ ألن ايرواية بايم دب إنما تكون يف ايحفظ قاا:

  َوَمْع َذا َفَيَرى

  ْفِ  َلَ َما َوَضُعوا فِي اْلُكُتِب بَِأنَّ َذا فِْيَما َرَوى ُذو ال ََّلِب ... بِاْللَ 

 ذا يؤكد ما دبق لن  ذا اييال  و ذا ايتفصيل يف اإلبداا؛ إبيداا ايصيي   يذا فيميا إذا كيان ايروايية 

 من ايذ ن من ايذاكرة. 

ر  ف  يب ايسيماع لن يدبهي  ع يب خليأك يف لما ايرواية من ايكتاب فال يجوز ي  لن تنير؛ بل إذا ري ي

د ا ل ايقارئ م ال  ايتنيير ف و قر ث  د  وايمكتوب يف ايكتاب لخرنياع ف  يب ايشييخ لو ع يب ايت مييذ اييذ  م ي  ح 

األصل لن يدب  ايقارئ ع ب  ذا اييلأع فما وضا يف ايكتب فال يجوز في  ايتنيير؛ ف ذي  تالحظون ب يض 

 يوابط ايتيي عديد ل يل و يذه اي ع قد يف  ذه األيام ال تراعي  ذه األمور ايتي مر مجاي  ايسماع ايتي ت  

 ايحديت.

 قاا:

،،،َما ِ  - 416 ِ  السَّ  َواْخَتَلُف،،،وا فِ،،،ي ِص،،،حَّ

 

 ِم،،،،،،ْن َناِس،،،،،،َ ، َفَق،،،،،،اَل َباْمتِنَ،،،،،،ا ِ  

 )اإِلْس،،،َفَراييِنِْي( َم،،،َع )اْلَحْربِ،،،ْي( - 417 

 

،،،ْبِغْي(  ،،،ِن )الصِّ َْ ( َو ،،،ِديو َْ  ِو )اْب،،،ِن 

 َلَ َت،،،ْرِو َتْح،،،ِدْيَثم َوإِْخَب،،،اَرًا، ُق،،،لِ  - 418 

 

اِزيُّ َوْه،،َو اْلَحنَْظِل،،يْ    َحَض،،ْرُت َوال،،رَّ

( كَِلَُهَم،،ا َكَت،،ْب  - 419  ٍِ  َو )اْب،،ُن اْلُمَب،،اَر

 

،،ْيُ  َذَه،،ْب   ،،اُل( َوالهَّ َز )اْلَحمَّ  َوَج،،وَّ
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،،،،،َلَ  - 420  بِ،،،،،َأنَّ َخْي،،،،،َرًا ِمنْ،،،،،ُه َأْن ُيَفصِّ

 

، أوَلَ َبَ ،،،،َلَ    َفَحْي،،،،ُ  َفْه،،،،مب َص،،،،لَّ

اَرقُ  - 421  ،ْد َكمَا َجَرى لِلدَّ َْ  ْ نِي َحْيُ  

 

ًا َوَس،،،َردْ   ،،،دَّ َْ ْيَل( 
ِْ  إِْم،،،َلََء )إِْس،،،َما

ٍَ َيْج،،،رِي فِ،،،ي اْلَك،،،َلَِا أو إذا - 422   َوَذا

 

 َهْي،،،نََم َحتَّ،،،ى َخِف،،،َي اْل،،،َبْعُض، َك،،،َذا 

 

 

 

 

،،،اِمُع، ُث،،،مَّ ُيْحَتَم،،،ْل  - 423  إِْن َبُع،،،َد السَّ

 

 فِ،،،،ي الظَّ،،،،اِهرِ اْلَكِلَمَت،،،،اِن أو َأَق،،،،ْل  

ييا  ك ها تت  ق بمسأية واحدة و ي: إذا كان ايشييخ ي   ذه األب   ل  حيدث وايت مييذ مشينوا بايكتابية   

   يص  دماع  لم ال؟ إذا كان ايشيخ يحدث يفظ ا وايت ميذ مشنوا بايكتابة فهل يص  تحم   ودماع ؟

،،،َما ِ  - 416 ِ  السَّ  َواْخَتَلُف،،،وا فِ،،،ي ِص،،،حَّ

 

 ِم،،،،،،ْن َناِس،،،،،،َ ، َفَق،،،،،،اَل َباْمتِنَ،،،،،،ا ِ  

 )اإِلْس،،،َفَراييِنِْي( َم،،،َع )اْلَحْربِ،،،ْي( - 417 

 

  ) ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِديو َْ  ِو )اْب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِن 

ل  لن  ؤالء اي  ماء ومدهم لبو إدحاق اإلدفراييدي ايفقي  األصيويي وايحربيي لبيو إديحاق إبيرا يم  

ايحربييي ايمحييدثع ت ميييذ اإلمييام لحمييد وابيين عييد  صيياحب كتيياب ايكامييل يييرون لن  ييذا ايسييماع رييير 

ألني  مشينوا عين ايسيماعع مشينوا بايكتابيةع فالبيد لن يفوتي  شييء مين  يمياذا؟صحي ع امتد ت صيحت  

 حديت ايشيخع فيرون لن  ذا ايسماع رير صحي .

 قاا:

ْبِغْي( ..................  ....................................  ِن )الصِّ َْ  َو

 َلَ َت،،،ْرِو َتْح،،،ِدْيَثم َوإِْخَب،،،اَرًا، ُق،،،لِ  - 418 

 

 َحَض،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْرُت  

ا لحد ايفقهاء يقوا  إن  ال يجوز يمن دما يف  ذه ايحاا بحيت كيان يدسيخ وايمحيدث  :ايصبني لي  

ح ير   ح ير    :قياا يقيوا يحدث لن يقوا حيدثدا ايشييخ فيالن لو لخرنيا ايشييخ فيالنع مياذا يقيوا؟

 يجوز.حدثدا ولخرنا و و مشنوا بايكتابة فإن ذي  ال  :لما يقواع ثحدِّ مج   ايشيخ فالن و و ي  

اِزيُّ َوْهَو اْلَحنَْظِليْ  قاا:   َوالرَّ

( كَِلَُهَما َكَتْب  ٍِ    َو )اْبُن اْلُمَباَر

-: ل  لبا حاتم اإلمام ايم رو  زمييل لو ل  م اصير يإلميام ايبييار  واإلميام مسي م الرازي يقصد

 .-رحمهم اهلل ت ايب
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بتا لهنما كانا يكتبيان يف وقيت ايتحميلع لن لبا حاتم ايراز  و ابن ايمبارك؛ عبد اهلل بن ايمبارك ث :يقوا

ا.   فم دب ذي  لهنما يرون ذي  جائز 

وقد كتب لبو حياتم محميد بين إدريي  اييراز  ايحدظ يي يف حايية »يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح: 

يا »عارم محمد بن ايف ل ايسدوديع يقب  عارمع  «ايسماع عدد عارم وعدد عمرو بين ميرزوقع وكتيب لي  

 يو يقيرل يف ايكتياب وايقيارئ يقيرل ع يي  يف  «ايمبارك و و ي قرل ع ي  شيئ ا آخر رير ما ي قيرل ع يي عبد اهلل بن 

فأخذوا من ذي  صحة  ذا ايتحملع ل  صحة تحمل من يدسخ عدد ايسماع لو من يقيرل عديد »كتاب آخرع 

 ايقراءة من ف ل لبي حاتم وابن ايمبارك.

ا قاا:  اُل()لي   َز )اْلَحمَّ  .(َوَجوَّ

ز م ل  ذا ايصدياع جوز وصيح  تحميل مين كيان ييي  يف اي حماا  و مودب بن  ارون ايحماا جو 

 حاا ايسماع.

ْيُ  َذَهْب ) قاا: َلَ  َوالهَّ يبايجواز م   :ل  ايصحي  لال نقوا (بَِأنَّ َخْيَرًا ِمنُْه َأْن ُيَفصِّ يا اع بايصيحة م  ل ق  ل ق 

ا؛ بل نقوا بايتفصيلع ما  و ايتفصي  عإذا كيان  يذا اييذ  يدسيخ يفهيم ميا ديما :نقيوا يل؟وبايبلالن مل ق 

ع ال يحسن فيإن ديماع  يكيون ريير صيحي ولما إذا كان ع ا يحدث ب  ايشيخع فإن دماع  صحي وي ر  م

 فهذا  و ايتفصيل.

لن  جرى ي  لن  كيان يسيما ويدسيخع قصية ذكر يا  ديا  ؒ وادتشهد ع ب ذي  بقصة ي دار قلدي 

كقصة ايدار قلدي إذ حصر يف حداثت  مج ي  إديماعيل ايصيفارع فج ي   ايحافظ اي راقي يف ايشرح قاا:

ولنيت تدسيخع فقياا  عيدسخ جزء  كان م   وإدماعيل ي م يع فقاا يي  ب يض ايحاضيرين ال يصي  ديماع 

فهمي يإلمالء خال  فهم  ثم قاا: تحفظ كم لم ب ايشيخ من حدي   إيب اآلنع فقاا الع قياا اييدارقلدي 

اع ف دد  األحادييت فوجيد  كميا قيااع ثيم قياا ايحيديت األوا عين فيالن وابين لم ب ثمانية عشر حدي   

فالن وكأن  كذاع وايحديت اي اين عن فالن عن فالن وكأن  كذا وييم ييزا ييذكر لديانيد األحادييت ومتوهنيا 

 ع ب ترتيبها يف اإلمالء حتب لتب ع ب لخر اع ف جب ايداس مد .

م و و متدب  يما ي قرل ع ي ؛ بل إن  حفظ كيل ت ي  األحادييت ل  لن  كان مدشنال  بايدسخ وما ذي  يفه

 ولعاد ا مرة لخرى كما  ي وع ب ترتيبها بأدانيد ا ومتوهنا.
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ا قوا ايحافظ ابن ايصالح  ذا األخير ي     و ايراج ع فإذا كان  ذا ايذ  يدسخ يفهيم ميا يسيما  وإذ 

 فتحم   رير صحي .وإن كان مدشنال  بايدسخ فتحم   صحي ع وإذا يم يكن كذي ع 

 األصل لال يف ل ذي ؛ ألن ايقائل يقوا  ذا ف    ايدارقلدي ولين نحن من ايدارقلدي؟! 

 و ل كل ايداس م ل ايدار قلدي يف قوة ذ د  وانتبا   وع م ؟!

ا مصني ا يما يسم   من ايشيخ.  ال ي زم ذي ع فاألصل لن من ح ر مج   ايسماع لن يكون مدتبه 

 :ؒ راقي ثم قاا ايحافظ اي 

ٍَ َيْج،،،رِي فِ،،،ي اْلَك،،،َلَِا أو إذا - 422  َوَذا

 

 َهْي،،،نََم َحتَّ،،،ى َخِف،،،َي اْل،،،َبْعُض، َك،،،َذا 

 

 

 

 

،،،اِمُع، ُث،،،مَّ ُيْحَتَم،،،ْل  - 423  إِْن َبُع،،،َد السَّ

 

 فِ،،،،ي الظَّ،،،،اِهرِ اْلَكِلَمَت،،،،اِن أو َأَق،،،،ْل  

ايقيدح إذا كيان ايسياما ل  من ايمسائل ايتي قد يكون ايتحمل يف ايسيماع فيهيا شييء مين ايقصيور لو  

ا يف ايقديم ما يوجد  ذه ايميكروفونيا  ايتيي تكير األصيوا ع فربميا ايب ييد ال يسيما ميا يحيدث بي   ب يد 

 ايشيخ لو يفوت  ب    فهل يص  دماع  لو ال؟

  ذه مسأية. 

ة فميا ايمسأية اي انية: إذا كان ايشييخ لو ايقيارئ يهي ميان يف ايقيراءة بم ديب لهنيم يسيت جالن يف ايقيراء

ويقا اآلن يوجيد  تسما إال  ي مةع ال تسما تفاصيل ايك ما  وايحرو  فهل  ذا ايسماع صحي  لو ال؟

 ب ض مجاي  ايسماع ايموجودة اآلن  ي لك ر ا  ي مةع ما تستليا لن تتبين ماذا يقرل ايقارئ.

 يقوا ايحافظ اي راقي: يحتمل. فم ل  اتين ايحايتين  ل يص  فيهما ايتحمل لم ال؟

 مَّ ُيْحَتَم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْل ُث،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 

 فِ،،،،ي الظَّ،،،،اِهرِ اْلَكِلَمَت،،،،اِن أو َأَق،،،،ْل  

ل  إذا كان ما يفو  ايساما إنما  و ك مة لو ك متانع فإن ذي  محتمل ل  لن دماع  األصيل فيي  لني   

 صحي .

ولما إذا كان ما يفوت  من ايسماع بسبب ب ده لو بسبب  ي مة ايقارئ شيء ك ير فإن ذي  ايسماع ريير 

 صحي .
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ا يف مج   ايسماعع قيد يسيهوع ل سائل يقوليسأ ا ما يحصل لن اإلنسان م ال  قد يكون ب يد  :  ذا ك ير 

ب ض ايداس قد يد  ع قد يك مي  زمي ي ع يدشينل بيأمرع ييرن جوايي  ييرد ع يي ع فهيل يبليل ايسيماع  كيذا 

 يصب  كأين يم لدما شيئ ا؟

ا يما يحدث من اي قصور يف مج   ايسيماع ميا  يو  يذا فايجواب عن  ذا لن ايمحدثين ذكروا عالج 

 اي الج؟

 قايوا: 

،،،ْيِ  َأْن ُيِجْي،،،َ  َم،،،عْ  - 424  َوَينَْبِغ،،،ي لِلهَّ

 

ِه َجْب،،،،َرًا لِ،،،،نَْقَ  إْن َيَق،،،،عْ   ِْ  إِْس،،،،َما

 

 

 

،،نْ  - 425 َْ تَّ،،اَب َوَلَ ِغنَ،،ى  َْ  َق،،اَل: اْب،،ُن 

 

،،،،،،َماِ  ُتْق،،،،،،َرنْ    إَِج،،،،،،اَزَا َم،،،،،،َع السَّ

 

 

 

ا حصوا م ل  ذه األمور ايتي تسبب ايقصور ذي  ايتحميل يدبنيي ل  يقوا يدبني ي شيخ ايذ  يتوق

يز ايلالب ايحاضرين برواية ذي  ايكتاب عدي ع فهديا ايلاييب  لن يقرن ايسماع لو ايقراءة باإلجازة؛ بأن ي ج 

ياع ك مية ك ميةع فإني  ال يسيتليا لن ييرو  ميا فاتي  مين  يا حرف  ا قيل يي  حرف  إذا يم يحصل ي  ايسماع صحيح 

 طريق اإلجازة. ايسماع عن

وايسماع واإلجازة كال ما نوعان صحيحان يص  ايتحمل هبما ويص  األداء مين خاليهميا؛ ف يذي  

ال »: و و لحد ع ماء األندي  ادم  عبيد اييرحمن بين محميد بين عتياب ايقرطبيي يقيوا :يقوا ابن عتاب

ايدسخ نسيخ األيفيية  يذا اإلجازة ما ايسماع تقرتن لو ت قرن ل  يف ب ض ايدسخع ب ض عن ايسماع لو ردب 

 .رداء: ردب ل  ال ادتنداء بايمدع وال رداء عد  قاا ابن عتاب:: ايبيت في  قراءة لخرى لن  في 

 ...إجازا مع السما  تقترن

ا؛ ألن من ناحية ايوزن اآلن ع ب ايقراءة ايسيابقة يكيون  قراءة لخرى يكون وزن ايبيت فيها لك ر اشباع 

 خ لع ل  ايقراءة األخرى:ايوزن في  شيء من اي  ف ال 

،،،نْ  َْ تَّ،،،اَب َوَلَ ِغنَ،،،ى  َْ  َق،،،اَل: اْب،،،ُن 

 

،،،،،،َماِ  ُتْق،،،،،،َرنْ    إَِج،،،،،،اَزَا َم،،،،،،َع السَّ

 لما ايقراءة ايم بتة يف  ذه ايلب ة:  

 تالحظون يف شيء من اي  ف يف وزن ايبيت. 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

  َوُس،،،ئَِل )اْب،،،ُن حنب،،،َل( إِن َحْرَف،،،ا - 426

 

 َق،،،،،اَل: َأْرُج،،،،،و ُيْعَف،،،،،ىأْدَغَم،،،،،ُه فَ  
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 َلكِ،،ْن )أب،،و ُنَع،،ْيَم اْلَفْض،،ُل( َمنَ،،عْ  - 427

 

 َف،،،َلَ َيَس،،،عْ  فِ،،ي اْلَح،،،ْرِف َتْس،،،َتْفِهُمهُ  

،،،اِرَدهْ  - 428   إَِلَّ َب،،،َأْن َي،،،ْرِوْي تِْل،،،َك الهَّ

 

،،ْن ُمْفِه،،َم، وَ   ،،ْن )َزائِ،،َدْه( َْ َْ  َنْح،،ُوُه 

 اَو )َخَلُ  ْبُن َس،اِلَم( َق،ْد ق،ال: َن، - 429 

 

َثنَا  َع ِم،،،،،،ْن َح،،،،،،دَّ  إِْذ َفاَت،،،،،،ُه َح،،،،،،دَّ

 ِمْن َقْوِل ُسْفَياَن، َوُس،ْفَياُن اْكَتَف،ى - 430 

 

،،ِن اْلُمْمِل،،ي اْقَتَف،،ى  َْ  بَِلْف،،ِ  ُمْس،،َتْمَل 

ت رفيون يف قاعيدة   ذه مسأية تت  ق بميا إذا فاتي  حير  لو شييء يسيير يف ايسيماع  يل ي  فيب لم ال؟ 

فاإلميام لحميد إميام  فهيذه  يي ايمسيأية  يل ي فيب عين اييسيير لم ال؟ اييسييرعفقهية عدد ايفقهاء اي فو عن 

 ايفقهاء وايمحدثين يف وقت  يقوا لن  ي فب عن  ذا اييسير قاا:

 َوُسئَِل )اْبُن حنبَل( إِن َحْرَفا ... أْدَغَمُه 

ا تمام ايفصياحة عل  ت رفون لن ايقارئ ا تميام وحتيب وييو كيان فصييح   عوربما ايشيخ ال يكون فصيح 

ي عدرم حرف ا ال يظهر ي ساماع فهل يجوز لن تروي  ع ب ايوج  ايصوابما ي  ب  ايفصاحة ر   ا وإن دم ت  م  درم 

 .لرجو لن  ي  فب عد  لن  ذا شيء يسير ي  فب عد  :فيقوا اإلمام لحمد لم ال؟

كيين خايف  يف ذي  ب ض ل ل اي  م ومدهم لبو ن يم ايف ل بن    إذا ييم مديا يف ايحير  يسيتفهم  لد 

تسما ك مة من مج   ايسماعع ما دم تها ثم دأيت عدهيا زمي ي  يف ايسيماع ولخيرك هبيا  يل يجيوز لن 

فيقيوا لبيو  ترويها عن ايشيخ؟ ترو  ايحديت ما  ذه ايك مة عن ايشييخ دون لن تبيين لني  ييم تسيم ها؟

اييذ  لفهمي  إيا يا لخليأ بين من لفهم  إيا ا؛ ألني  ربميا يكيون  يذا ال يجوز ذي ؛ بل ع ي  لن ت   :ن يم

ا.  فيها لي  

 قاا:

ْن ُمْفِهمَ  َفَلَ َيَسعْ  َْ اِرَدْه   ل  تروي  عن زمي   ال ترويها عن ايشيخ.ع إَِلَّ َبَأْن َيْرِوْي تِْلَك الهَّ

ْن )َزائَِدْه( َْ ا زائدة بن قدامة دئل عن مسأية شبيهة هبذه فقاا ال يدبني لن تحدث إال بما  َوَنْحُوُه  لي  

حدث هبا وقد لن ت   اع فإذا لرد   ه  ث ب  حدِّ ايك مة ايتي دقلت عد  عن ايشيخ ال يجوز لن ت   دم تع

 ادتفهمت رير ايشيخ فيدبني لن تروي  عن ذي  اينير.

ا يما قاي  اإلمام لحميد  نكيديمذ ب؛ مذ ب لبي ن يم وايف ل بن ويؤيد  ذا ا وزائدة بن قدامة خالف 

ا ؒ - ا يف مج ي  ل -ورحم  ؤالء اي  ماء جمي   ن لحد ايمحدثين و و خ يف بين ديايم كيان حاضير 
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فقيطع فصيار ب يد ذيي  نيا حدثدا فالنع ويم يسما ك مة حيدثع إنميا ديما  :دفيان بن عييدةع فقاا دفيان

 نا فالن و ذه من دقت  واحتياط . :حدثدا وإنما يقوا: قاا دفيان :ال يقوا حدث؟ي  كيف 

 و ذا م دب قوا ايحافظ اي راقي:

 )َخَلُ  ْبُن َس،اِلَم( َق،ْد ق،ال: َن،ا وَ  - 429

 

َثنَا  َع ِم،،،،،،ْن َح،،،،،،دَّ  إِْذ َفاَت،،،،،،ُه َح،،،،،،دَّ

 ِم،،،،،،،،،،ْن َق،،،،،،،،،،،ْوِل ُس،،،،،،،،،،،ْفَيانَ  - 430 

 

 ................................. 

خال  ف ل دايمع خ ف بن دايم ف ل شيي  دفيان بن عييديةع فيإن ديفيان بين عييدية ديئل عين  يذه 

إذا كدت تسما عن طريق ايمسيتم ي وال تسيما مين ايشييخ فهيل يي  لن  ايمسأية ومسأية قريبة مدها و ي:

 من  و ايمستم ي يا إخوان؟ تقوا حدثدا ايشيخ لو لخرنا ايشيخ؟

ا ق ديا ال توجيد  ييذه األجهيزة ايحدي يية ايتيي تكيير  ايمسيتم ي ايمقصيود بيي  ايمب ي  عيين ايشييخع قييديم 

لييو  فكييف يسيتما  يؤالء اي  يوم و يم األصوا ع فربما كانت مجاي  ايحديت راصة بايلالب فيهيا 

 يأتون يهم بما يسمب بايمستم ي. ربما مسافة مائة مرت لو ربما إيب كي و مرتع كيف يستم ون؟

: حيدثدا فيالن بين فيالن المستملي بمعنى أن هناٍ يق  بعيًدا ْن الهي  يسمع اله،ي ، اله،ي  يق،ول

فيالن بين فيالن وربميا كيان يف ايمج ي  لك ير  فايمستم ي يير من يف ت   ايجهة يقوا قاا ايشيخ: حدثدا

 من مستم يع بم دب لن  داك مب   قريب من ايشيخع ثم ب ده مب   آخر ثم ب ده مب   ثايت و كذا.

 ؤالء ايمستم ون؛ ايل بية اييذين اديتم وا إييب ايمسيتم ي وديم وا مين طريقي   يل يهيم لن يقوييوا 

 حدثدا ايشيخ فالن لو لخرنا ايشيخ فالن؟

يسم وا مد  وإنما دم وا من ايمستم يع فسيفيان بين عييدية ييرى ذيي  منتفير؛ ولهنيم يهيم لن فهم يم 

يقويوا حدثدا ولخرنا؛ ألن ايشيخ كان قصد م يف مج   ايسيماع وايمسيتم ي إنميا  يو بم ابية يف عصيرنا 

  ذا مكر ايصو  ويي  ي  دخل يف لصل ايسماعع وإنما يب   عن ايشيخ.

انظروا إيب تشدد خ ف بن دايم يف حدث وشيي  ايذ  يرو  عد  كان ييرى فايحافظ اي راقي يقوا: 

 لن ايسماع عن طريق ايمستم ي بم ابة ايسماع من األصلع فشتان بين قوا  ذا وقوا  ذا.

ا ممن كان ع ب مذ ب ايجواز يف م ل  ذه األمور اييسيرة حماد بن زيدع يقوا ايحافظ اي راقي:  لي  

،،،اُد ْب،،،َك،،،َذا - 431  ُن َزْي،،،َد َأْفَت،،،ىٍَ َحمَّ

 

 إِْس،،،،َتْفهِم الَّ،،،،،ِذي َيِلْي،،،،،َك، َحتَّ،،،،،ى 

َم،،ِذ: ُكنَّ،،ا َنْقُع،،ُد  - 432  ْْ ،،ِن األَ َْ  َرُوْوا 

 

 لِلنََّخِع،،،،،،ْي َفُربََّم،،،،،،ا َق،،،،،،ْد َيْبُع،،،،،،ُد  
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 َفيس،،،َأُل  –َلَ َيْس،،،َمْعُه  -ال،،،َبْعُض  - 433

 

نْ،،،،ُه، َث،،،،مَّ ُك،،،،ل  َينُْق،،،،ُل   َْ  ال،،،،َبْعَض 

يحمياد بين  ن  إ :ل  يقوا  ئل عين مسيأية شيبيهة بايمسيائل ايماضيية إذا فاتتي  ك مية مين زييد حيدميا د 

 ؟شيي  يم تسم ها ماذا تف ل؟ فقاا حماد بن زيد تسأا ايذ  ي ي ع تسيأا مين بجيوارك مياذا قياا ايشييخ

فاييسيير يف  عوي  لن ترو  عن ايشيخ؛ ألن  ذه ك مية ل  لمير يسييرع ل  ك مية يف ضيمن مئيا  ايك ميا 

 .م ل  ذا منتفر

ويؤيد  ذا لن األعمش لن د يمان بن مهران لحد لئمية ايحيديت ايمشيهورين ايم يروفين يقيوا: كديا 

فربميا يب يد ايشييو عين  نج   يف مج   إبرا يم بين يزييد ايدي يي لحيد ع مياء ايتياب ين ايكبيار قياا:

يا بميا فياهتم  إبرا يم فماذا يف ل إذا فات  شيء يسما مد ؟ مين ايسيماع يسأا من ديما فييير ب  يهم ب   

 ويدق ون ذي  ايحديت عن إبرا يم ايدي ي دون تحرج يف ذي .

ل  لن ديميا األعميش وفتيوى حمياد بين زييد لن  يذا مين ع (َوُكلُّ َذا َتَساُهلب : (يقوا ايحافظ اي راقي

 ايتسا ل.

ُه، َفُهمْ    َوَقوَ ُْلُهْم: ... َيْكِفِي ِمَن اْلَحِدْيِ  َشمُّ

َل  نَوا إذا َأوَّ َلَ َشيَء ُسئِ  َْ نَْوا َتَسهُّ َْ َرَفُه، َوَما  َْ  َلَ ... 

نقيل عين لئمية  :وال يحت  محت  بيأن يقيوا عمن ايتسا ل  د  عن األعمش  ذا ي   ر  ك  ل  لن   ذا ايذ  ذ  

ل  يكفيي  لني  تسيما لويي  وال ي زمي  لن تسيما كيل ع يكفي  من ايسيماع شيم  :ايحديت لهنم يقويون

و ي لهنيم كيانوا يكتبيون إذا لرادوا  عي بارة كانوا يريدون هبا ق ية ذا فهم خلأع وإنما  ذه ا :ايحديت قاا

حفظ ايحديت عن ايشيخ يكتبون طر  بدايت ع فهم ي رفون تمام ايحديت إذا رلوا طرف  عرفيوا تمامي  وال 

يقصدون بذي  ان  ذا يحصل يف مج   ايسماعع وإنميا كيانوا يسيت م ون  يذا مين لجيل لن ي رفيوا مياذا 

:لخذوا عن ايشيخ  ع فهم يحفظون ت   األحاديت ويكتبون لطرافها؛ ييتمكدوا من ادتح ار اع ل  م ال 

؛ ألني  ع ميا يحتياج لن يكتبي  ك ي «اتإنم،ا األْم،ال بالنيَّ،»يقوا لنا ح ير  يف مج ي  فيالن حيديت 

يكفي  من ايسماع شم : ل  طرف  فيال يقصيدون بي  لني  يتسياءا يف ايسيماع  :يحفظ  و ذا ايمقصود بقوي 

 يؤخذ إال بداية ايحديت ويكتفب بنيره.فال 

  دا مسأية لخيرة يقوا:
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َرْفَتُه بَِصْوتِِه أو ِذي ُخْبرِ  َْ ْع ِمْن َوَراِء ِسْترِ ...   َوإِْن ُيَحدِّ

 ................َصلَّ 

ل  إذا كدت تسما من ايشيخ من وراء درتع من وراء حجابع م ال   و يف ررفة ولنيت يف ررفية لو  يو 

قيياا  نييت يف خيميية وبيييدكم جييدار لو دييرت لو مييا شيياب  ذييي ع فهييل يصيي   ييذا ايسييماع لو ال؟ول عيف خيميية

ألني  ربميا تظين لن فيالن اييذ  يحيدث  يو  عيكن بشر  لن ت ر  صياحب ايصيو  علن  يص  :ايصحي 

 فالن ويي  كذي ع فالبد لن تكون ت ر  صوت .

ييرك صاحب خرة ب  لن  ذا  و فالنع  لو ي   ع (أو ِذي ُخْبرِ ) ورة ذا ايذ  من وراء ايسرتع و يذه ايص 

 يحتاج إييها عدد ايسماع من ايدساء.

ا وت رفييون لن ايصييحابيا   ومييدهن لم ايمييؤمدينع لمهييا  ايمييؤمدين ك هيين كيين  ╚ل  قييديم 

 ديما مدهيا ابين األديود اييزييدع ديما مدهيا لبيو ▲حدثن من وراء حجيابع ف ائشية يحدثن؛ يكن ي  

 ايتاب ين؛ يكن يسم ون مدها من وراء حجاب. د مة بن عبد ايرحمن ورير م من

ا ما يحتاج إييها يف ايسماع مين ايدسياءع وربميا يوجيد ب يض ايدسياء  فهذه ايصورة ايتي ذكر   دا ك ير 

ايم مرا  ايكبار يف ايسن ايالئي يهن لدانيد قد يحتاج إيب ايسماع مدهنع فيمكن ايسيماع ميدهن مين وراء 

 حجاب.

ولدهلع ايقواعيد مين ايدسياء فياألمر ليسير ولديهل بايدسيبة  عفاألمر ليسر ولما إن كن  لصحاب قواعد

 إييهن.

ورة؛ من صورة ايسماع من وراء حجابع فيرد ع ييهم ايمجيوزون فب ض ل ل اي  م مدا من  ذه ايص  

 قايوا: ردوا ع ب ذي  من جهتين:

 بديي ين: :الجه  األولى

وا واش،ربوا حت،ى ي،ؤذن ًَل ي،ؤذن بلي،ل، فكُل،بَل إنَّ »ايذ  جاء في   ◙: حديت بالا الدليل األول

يسم ون اآلذان آذان ابن لم مكتيوم وال يروني   ع فاآلذان آذان فجرع فايصحابة ماذا يصد ون؟«اوْ تُ كْ ابن أا مَ 

اع  ذا شيءع  ذا ايدييل األوا.  وما ذي  اعتر دماعهم وعد  دماعهم صحيح 
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كيين  يسييم ن األحاديييت عيين  ▲مييدهم عائشيية : لن لمهييا  ايمييؤمدين كمييا دييبق واينليل الثَّ،،ال،،دَّ 

ويذي  قاا يديا من وراء حجابع  وكان ايتاب ون يسم ون ت   األحاديت مدهن   ع♀ردوا اهلل 

 .  «بَلًَل يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أا مكتوا إنَّ » :ل  حديت «بَلًَل  إنَّ » :حديت

حيدث ايتياب ين بأحادييت لهنا كانيت ت   ▲ة دا؛ حديت لمدا عائشمِّ وحديت لمداع يقصد بحديت ل  

 ▲ميين وراء حجيياب ويييم يكيين  ديياك خييال  يف صييحة دييماع  مدهييا  ♀ردييوا اهلل 

 فمدا من ذي  ش بة ويحت  ع ي  هبذين ايحدي ين.ع ولرضا ا

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوَلَ َيُض،،،،،رُّ َس،،،،،اِمَعم أْن َيْمنََع،،،،،هْ  -435

 

،،،ْيُ  َأْن َي،،،ْرِوي َم،،،ا َق،،،ْد َس،،،   ِمَعهْ الهَّ

 َك،،َذلَِك التَّْخِص،،،ْيُ  أو َرَجْع،،،ُت  -436 

 

 َم،،َا ل،،ْم َيُق،،ْل: َأْخَ ،،ْأُت أو َش،،َكْكُت  

ب ض ايمرا  يحصل دوء تفا م بين ايشيخ وايت ميذع ب د ايسماع يسما ايت ميذ من ايشيخع ثم ب يد  

عديي ميا ديم ت ايسماع يحصل بيدهم شيءع فيقوا ايشيخ ي ت ميذ ال ترو  عديع ال يجوز يي  لن تيرو  

 فيقوا ايحافظ اي راقي: إن ذي  ال ي رع ما دام لن  ص  دماع ع فإن ذي  ال ي ر ما دام لن  دما.

ا دون ب يضع فيب ض  كذي  يو لن ايش   فهيو      بية كيان يسيما دون إذن يايل   يخ كان ييو بايسماع ب   

كيذي  ييو ع ماعهم صيحي ذين دم وا دون إذن  فسيع فكذي  اي   خو  ايب ض وآخرون يسم ون دون إذن  

ا ايسماع صحي ؛ يكن يف صورة ال يص   ذا ايسماع و ي إذا قياا إني  رج ت عم   :قاا ا حدثت  ب ع فأي  

يذي  ايسماع؛ ألن  لخلأ في  لو ش  في   ل دم   من مشيايي  لو الع ففيي  يذه  عال يأذن ي  لن يرو  عد 

 ايحاية ال يجوز ي ت ميذ لن يرو  عن ايشيخ.

ا يو م ي ما دم ت لو كان ييو ب يض ايتالمييذ ال ترو  عدِّ  :يخ ايت ميذ لن يرو  عد  قاا ي دا ايش  إذ 

رج ت عما حدثتكم ب  فإن  ذه ايصيور ك هيا ال يجيوز فيهيا  :دون ب ضع ل  دما ب ض دون إذن لو قاا

 لو عدم اإلذن فايسماع صحي  إال يف حاية واحدة و ي: ع ذا ايرجوع

لو لن  ش  يف لن  يم يسما ت   األحادييت لو  عيسماع إيب وقوع خلأ في إذا عزى ايشيخ عدم صحة ا

 يم يسما من ذي  ايشيخ.

 .نكتفي هبذا ايقدر
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 ۵لن يوفقدا وإياكم وي يددا وإياكم ع ب األيام ايقادمة ليام االختبيارا  ايتيي نسيأا اهلل  ۵ونسأا اهلل 

 يكم فيها ايتوفيق وايسداد.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّ  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  ى اهَّلل وسلَّم 
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 .بسم اهلل ايرحمن ايرحيم

ين يهيده   إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شيرور لنفسيدا ودييئا  لعمايدياع م 

ن ي  ل فال  ياد  يي ع ولشيهد لن ال إيي  إال اهلل وحيده ال شيري  يي ع ولشيهد لن نبيديا  اهلل فال م ل  ي ع وم 

ع لما ب د: ا ك ير  ا عبده وردوي ع ص ب اهلل ع ي  وع ب آي  وصحب ع ود  م تس يم   محمد 

ت ييايب حيييت وقفدييا يف ايييدروس  ؒ ليفييية ايحييافظ اي راقييي  نكمييل ونسييتأنف دردييدا يف شييرح

ايسييماع  :عين األويييينع لال و ميياايماضيييةع وكدييا قييد لخييذنا لنييواع ايتحمييل وبييدلنا هبيياع وفرردييا ميين ايدييو

 وايقراءة.

ع وتقيدم م ديا لن ايت مييذ لو -إن شياء اهلل ت يايب-وبقي يدا بقية لنواع ايتحميل اي مانيية ايتيي نسيتأنفها 

ايراو  يأخذ عن شييي  ألنيواع ك ييرة مين لنيواع ايتحميلع فدتهيا لن يسيما يفيظ ايشييخ ايحيديتع ايشييخ 

ث وايت ميذ لو ايلايب يسماع   و ذا ايدوع  و ايمسمب بايسماع.يحدِّ

ا لن من طرق ايتحم   صيح  ميا يقيرؤه ل لن يقيرل ايلاييب ع يب ايشييخع وايشييخ يسيما وي  ولخذنا لي  

ب بيايقراءة ع يب ايشيييخ لو اي ير ع ودرديدا فيمييا ديبق لحكامهميا وكيييف سييم  ايلاييبع ولن  يذا ايديوع ي  

يان.  ي ؤد 

 لنواع ايتحمل لال و و اإلجازة.وندتقل يف  ذا اييوم إيب ايدوع اي ايت من 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع ثَّهِ ُث: عإلَجه َزُة

ا - 440 َْ ،،،َما  ُث،،،مَّ اإِلَج،،،اَزُا َتل،،،ِى السَّ

 

،،،،،،،،ا  َْ ،،،،،،،،ْت لِتِْس،،،،،،،،َعَ  َأْنَوا َْ  َوُنوِّ

 اْرَفُعَه،،،،،ا بَِحْي،،،،،ُ  َلَ ُمنَاوَل،،،،،هْ  - 441 

 

 َتْعيِْينُ،،،،،ُه اْلُمَج،،،،،اَز َواْلُمْج،،،،،اَز َل،،،،،هْ  

َل،ى َوَبْعُضُهمْ  - 442  َْ َف،اَقُهْم   َحَكى اتِّ

 

 َج،،َواِز َذا، َوَذَه،،،َب )اْلَب،،اِجْي( إَِل،،،ى 

 َنْف،،ي اْلِخ،،َلَِف ُمْ َلَق،،م، َوْه،،َو  - 443 

 َغَلطْ 

 ق،،ال: َواَلْخ،،تَِلَُف فِ،،ي اْلَعَم،،ِل َق،،طْ  

،،،افِِعي - 444  ،،،ْيُ  ب،،،أِْن للهَّ ُه الهَّ  َوَردَّ

 

ْيَه،،،ا ُث،،،مَّ َبْع،،،ُض َت،،،،ابِعي 
 َق،،،ْوَلَِن فِ

 َمْذَهبِِه )اْلَقاِض،ي ُحَس،ْينب َمنََع،ا - 445 

 

 َوَص،،اِحُب )اْلَح،،اوي( بِ،،ِه َق،،ْد َقَ َع،،ا 

 َق،،اَلَ َكُه،،ْعَبَ  َوَل،،و َج،،اَزْت إَِذنْ  - 446 

 

،،،،نَنْ    َلَبْ َل،،،،ْت ِرْحَل،،،،ُ  ُط،،،،َلَِّب السُّ

،،،،ْيِ ( َم،،،،َع  - 447  ،،،،ْن )أب،،،،ي الهَّ َْ َو

) يِّ
 )اْلَحْربِ

،،،،،،ْجِ يِّ   ٍَ )لِلسِّ  (إِْبَ اُلَه،،،،،،ا َك،،،،،،َذا

ا - 448  ل،،،ى َجَواِزَه،،،ا اْس،،،َتَقرَّ َْ  َلكِ،،،ْن 

 

ا  َمُلُه،،،،،،،ْم، َواألَْكَث،،،،،،،ُرْوَن ُط،،،،،،،رَّ َْ 

 َقاُلوا بِ،ِه، َك،َذا ُوُج،ْوُب اْلَعَم،لِ  - 449 

 

 بَِه،،،ا، َوِقْي،،،َل: َلَ َكُحْك،،،ِم اْلُمْرَس،،،لِ  

 َوالثَّ،،اِن: َأْن ُيَع،،يَِّن اْلُمَج،،اَز َل،،هْ  - 450 

 

 ْيَض،،،م َقبَِل،،،هْ ُدْوَن اْلُمَج،،،اِز، َوْه،،،َو أَ  

َم،،،،َلَ  - 451  َْ  ُجْمُه،،،،ْوُرُهْم ِرَواَي،،،،ً  َو

 

،،ا َق،،ْد َخ،،َلَ   ْي،،ِه ِممَّ
 َواْلُخْل،،ُ  َأْق،،َوى فِ

 َوالثَّالُِ : التَّْعِمْيُم فِ،ي اْلُمَج،ازِ  - 452 

 

 َل،،،،ُه، َوَق،،،،ْد َم،،،،اَل إِل،،،،ى اْلَج،،،،َوازِ  

 ُمْ َلَق،،،م )اْلَخ ِْي،،،ُب( )َواْب،،،نُ  - 453 

 َمنَْدْه( 

 ب،،،و اْلَع،،،َلَِء( َأْيَض،،،م َبْع،،،َدهْ ُث،،،مَّ )أ 

نْ،،،،،،َد  - 454 
ِْ َوَج،،،،،،اَز لِْلَمْوُج،،،،،،ْوِد 

 )ال ََّبرِْي(

،،،،ْيُ  لإِِلْبَ ،،،،اِل َم،،،،اَل َفاْح،،،،َذرِ    َوالهَّ

 َوَم،،ا َيُع،،مُّ َم،،َع َوْص،،ِ  َحْص،،رِ  - 455 

 

 َكاْلُعَلَم،،،،،،،،،ا َيْوَمئِ،،،،،،،،،َذ بِ،،،،،،،،،الثَّْغرِ  

،،،،ُه إِل،،،،ى اْلَج،،،،َواِز َأْق،،،،َرُب  - 456   َففِنَّ

 

( قاَل: َلْسُت َأْحِس،ُب  ُقْلُت   َيا ب ِْ ( 

،،،ْن  - 457  ،،،ي َذا اْختَِلََف،،،م َبْي،،،نَُهْم ِممَّ
فِ

 َيَرى

 إَِج،،،،،،،،اَزًا لَِكْونِ،،،،،،،،ِه ُمنَْحِص،،،،،،،،َرا 

ابُع: اْلَجْهُل بَِمْن ُأِجْي،َ  َل،هْ  - 458   َوالرَّ

 

 أو َم،،،،،ا ُأِجْي،،،،،َ  َك،،،،،َأَجْ ُت َأْزَفَل،،،،،هْ  

َبْع،،،،َض َس،،،،َمَاْاِتي، َك،،،،َذا إِْن  - 459 

 ىَسمَّ 

ى   كَِتاب،،،م او َشْخَص،،،م َوَق،،،ْد َتَس،،،مَّ

،،،،ا َيتَِّض،،،،ْل  - 460   بِ،،،،ِه ِس،،،،َواُه ُث،،،،مَّ َلمَّ

 

ٍَ َفْه،،،،َو َلَ َيِص،،،،ْل  ُم،،،،َراُدهُ    ِم،،،،ْن َذا

ْوَن َم،،،،َع اْلَبَي،،،،انِ  - 461  ،،،،ا اْلُمَس،،،،مَّ   َأمَّ

 

َي،،،،،انِ   ْْ  َف،،،،،َلَ َيُض،،،،،رُّ اْلَجْه،،،،،ُل بِاألَ

ُ  إِْن َجَملَ  َوَتنَْبِغ،،،ي - 462  ،،،حَّ  ُه،،،مْ الصِّ

 

َل َلُه،،،،مْ   ،،،،دو َوَتَص،،،،فُّ َْ  ِم،،،،ْن َغْي،،،،رِ 

 َواْلَخ،،،،،اِمُس: التَّْعِلْي،،،،،ُ  فِ،،،،،ي - 463 

 اإِلَجاَزهْ  

ِي َأَج،،،،،اَزهْ    بَِم،،،،،ْن َيَه،،،،،اُؤَها ال،،،،،ذَّ
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 أو َغْي،،،،ُرُه ُمَعيَّنَ،،،،م، َواألُوَل،،،،ى - 464

 

 َأْكَث،،،،،ُر َجْه،،،،،َلً، َوَأَج،،،،،اَز اْلُك،،،،،َلَّ  

َمع،،،،م )أب،،،،و َيْعَل،،،،ى( اإِلَم،،،،اُا  - 465 

 اْلَحنَْبِليْ 

ْم،ُرْوَس( َوَق،اَلَ: َينَْجِل،ي  ُْ  َمَع )اْب،ِن 

 اْلَجْه،،ُل إِْذ َيَه،،اُؤَها، َوالظَّ،،اِهرُ  - 466 

 

 ُبْ َلَُنَه،،،،،،ا َأْفَت،،،،،،ى بِ،،،،،،َذاٍ)َطاِهُر( 

ُقْل،،،ُت: َوَج،،،ْدُت )اب،،،َن أب،،،ي  - 467 

 َخْيَثَمِ (

 َأَج،،،،،،،،اَز َكالَّثانَِي،،،،،،،،ِ  اْلْمُبَهَم،،،،،،،، ِ  

 ْن َشاَء َي،ْرِوي َقُرَب،اَوإِْن َيُقْل: مَ  - 468 

 

 َوَنْح،،،،َوُه )األَْزِدي( ُمِجْي،،،،َ ًا َكَتَب،،،،ا 

،،،ا: َأَج،،،ْ ُت لُِف،،،َلََن إِْن ُي،،،رِدْ  - 469   َأمَّ

 

َتِم،،ْد   ْْ  َف،،األَْظَهُر األَْق،،َوى اْلَج،،َواُز َفا

 قهل ع شَّهرح وفقه عهلل: 

 :هذا النو  وهو اإلجازا ففيه مسائل كثيرا

 ة من ايجواز.شتق  م   :قيل :غ اللُّ  فاإلجازا من حيُ  يت اي نةع اشتقاق اإلجازة من ح :لويها

ي»: ؒ قاا ابن فارس  اء اييذ  يسيقاه ايمياا وم دب اإلجازة يف كالم اي رب مأخوذ مين جيواز ايم 

 يماشيت  ولرض . فأجازين إذا لدقاك ماء   افالن   قاا مد : ادتجز   ع ي  «من ايماشية وايحرث

 جيز.ستجيز واي ايم م  جيزه إياهع فايلايب م  جيزه ع م  في  ي ايم لن ي  كذي  طايب اي  مع يسأا ا :قاا

ل  لن اشتقاق اإلجازة مأخوذ من ايجوازع و يو اإلباحية واإلذنع كميا يسيتجيز صياحب مزرعية قب ي  

قياا: ع في     ع يها ايماء فيستجيزهع ل  يل ب مد  لن يرتك ايماء يجر  إيب مزرعت ي خرى يمر  صاحب مزرعة ل  

فأجيازينع ل  لذن ييي لن يتجياوز ايمياء مزرعتي  فيسيقي  يو لو ماشيت  فالن ا ايماء ييسقي مزرعت   ادتجز   

 .فهذا من حيت ايم دب األوا و و ايجواز ب ده.

 ع ايت د  ألن ايشيخ ي دِّ  ما عدده من ع يم إييب ز بم دب ايت دِّ إن اإلجازة مأخوذة من ايتجو   :وقيل

 ايت ميذع ي دي  ويجاوزه.

ى روايت،ه، حت،ى أوص،له إنها مُ »يقلب ايقسلالين: يقوا ا ه،تق  م،ن التج،وز وه،و التع،دي، فكأن،ه ْ،دَّ

 .«للراوي ْنه

يإن اإلجازة ميأخوذة مين ايم   :وقيل حيدثين يف ايقيرن بي ي لحيد ايم  از عكي  ايحقيقيةع وقياا بي  اييد  ج 

سييمائة وثمانييية ييي  ذيييل ع ييب تيياريخ بنييدادع تييويف دييدة خم بي يايسييادسع وادييم  محمييد بيين ديي يد ايييد  
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ي جيازع واألصيل ماع  يي ايحقيقيةع وميا عيداه م  وخمسينع يقوا: اشتقاقها من ايمجازع فكأن ايقيراءة وايس 

مل ع ي .  ايحقيقة وايمجاز ح 

من لن اإلجازة بم ديب اإلذن  -ما تقدم-اخت  ف يف لصل م دب اإلجازةع واألقرب  :إًذا من حي  اللغ 

 .-إن شاء اهلل-االصلالحي شبي  يذي   واإلباحة؛ يذي  ديأتيدا يف ايم دب

ا اإلجازة قيل  لهنا مأخوذة من اإلذن واإلباحة. :فإذ 

 من ايت د . :وقيل

 من ايتجوزع ايذ   و بم دب ايت د . :وقيل

 من مجاز عك  ايحقيقة. إهنا مأخوذة   ل:وقي

 اإلجمايي عرفا.فيد اإلخبار يف ايرواية يفظ ا لو خل اع ي   فاإلجازة  ي إذن   :أما يف اَلص َلح

يي  لن تيرو  عديي  ع  ذا اإلذن إما لن يكون يفظ ا من ايشيخع يقيوا ي يراو : لجيز   (إذن يف الرواي )

ي كتاب كذاع لو لجز    .. سييتي لو فهرديي   لن تيرو  عديي ن  ي  لن ترو  عديي كتيابي ايفيالينع لو لجزت 

 و كذا.

بييط ايشييخ كتابيةع يكتيب ايشييخ ي ت مييذ ع من يفظ ايشيخ كميا لهنيا قيد تكيون (إذن يف الرواي  لفًظا)

 لن يرو  عدي فهرديع لو ثبتيع لو مشييتيع و كذا. افالن   لجز    :يقوا

 ف ا.ر  يفيد اإلخبار اإلجمايي ع  

فائدهتا لن ايشيخ يدقل حق ايرواية مد  إيب ايت ميذع فيكيون ايت مييذ بيذي  يي   ؟هذه اإلجازا ما فائدتها

فيإن ي ت مييذ لن ييرو  كتياب  «صيحي  ايبييار »ي يينع كيلجيازه بكتياب م   حق ايرواية يما لجييز بي ع فيإذا

 ايصحي  عن  ذا ايشيخ هبذا اإلذن ايذ   و اإلجازة.

 ؟قد يشكل لن  كيف يحق ي  ايرواية و و يم يسما ويم يقرل

فإني  لخيره  -وإن ييم ي ييره بايتفصييل-إجمياييع فهيو  ألن  يذا اإلذن إخبيار   عفهذا اإلشيكاا يرتفيا

جماا لن  ذا ايكتاب من مرويات ع ولن  يحق ي  لن يروي  عد  مشايي ع ولن  يأذن يهذا ايت ميذ لن ييرو  باإل

 عد   ذا ايكتاب.

 :من خالل التعريف نستطيع أن نعرف أن اإلجازة هلا أربعة أركان

جيز و و ايشيخ.أوًَل   : ايم 
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جاز ي ع و و ايلايبع لو ايت ميذ.وثانًيا  : ايم 

جا :وثالًثا جاز ب   و ايمرو  دواء  ايم  ا لو ثبت ا. ز ب ع وايم   لكان كان كتابا لو حدي  ا لو فهرد 

ا م دب ايفهرس لو اي بتع فذكرنا  داك لن  ذه ايتسميا  ي  دب هبا ايكتياب اييذ  يجميا  مر  م دا دابق 

لو ايكتيب؛  ايكتاب اييذ  يجميا فيي  ايشييخ إييب اي  مياءع لو إيب كتبهم في  ايشيخ لدانيده إيب ل ل اي  م

ع يل ق ع ي  فهرسع م ل فهرس ابن خيرعع و و كتياب ملبيوع موجيودييرو  عد  مصدفاهتمع  ذا ايكتاب 

ييا برنييام  م ييل برنييام  ابيين عليييةيل ييق ع ييي  ل ينع لو ثبييت ع ي   ييال  ب ييت ايف  ب ييتع م ييل ث  ييا ث  ويل ييق ع ييي  لي  

 ايشيخ لدانيده إيب اي  ماءع وإيب كتبهم.راد هبا ايكتاب ايذ  يجما في  ايشوكاينع فهذه ايمسميا  ك ها ي  

ب يت   جاز ب  يكون عن طريق إجازة كتاب لو حديتع لو ث  جاز ب  إما ايم  ع واي  بيت ي ل يق فايشيخ ق دا ايم 

فهيرس بيال تياءع لو فهرديت  ك ها جائز ديواء  و -بايتاء–هردت هرس لو برنام ع ويل ق ع ي  ف  ع ي  ق دا ف  

 بايتاء يف آخره.

 : بع من أركان اإلجازاالركن الرا

ألن  ييذه  -و ييذه ايصييينة مهميية- عتييي ذكر ييا ايشيييخ يف إجييازة ايت ميييذيفييظ اإلجييازةع ل  ايصييينة اي

جياز بي ؛ ألني  دييأتيدا اآلن ب يض ايمسيائل ديبب ايصينة  ي ايتي ت   جياز اييذ   يو ايت مييذع وايم  حدد ايم 

وا ي ت ميذ لن يرو  لو ال؛ ف ذي   ذا ركين نةع  ل  ذه ايصينة تيي  االختال  فيها  و االختال  يف ايصِّ 

 اإلجازة ل  صينتها. ع و و يفظ  م  ه  م  

 يف ليفيت : ؒ قاا  دا ايحافظ اي راقي 

ا - 440 َْ ،،،َما  ُث،،،مَّ اإِلَج،،،اَزُا َتل،،،ِى السَّ

 

،،،،،،،،ا  َْ ،،،،،،،،ْت لِتِْس،،،،،،،،َعَ  َأْنَوا َْ  َوُنوِّ

ي ت ي ايقراءة ال ت ي ايسيماعع ت يي ل  لن اإلجازة تقا يف ايمرتبة ايتايية ي سماعع ايسماع ويف ايواقا   

 ع ثم ايقراءة ثاني اع ثم اإلجازة ثاي  ا.فيصب  عددنا ايسماع لوال  ع رتبةايقراءة يف ايم

ا من ل ل اي  م يج  يون ايقيراءة وايسيماع بمرتبية متقاربيةع وربميا عب ير مين لجيل ذيي   يكن ألن ك ير 

 قاا: ايحافظ اي راقي هبذا ايت بير.

ْت لِتِ  َْ اَوُنوِّ َْ  ْسَعَ  َأْنَوا
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ومدهيا ميا فيي  خيال  وايصيحي  ع لن اإلجازة يها لنواع ك يرةع و ذه األنواع مدها ما  و جائز صيحي 

 ومدها ما في  خال ع وايصحي  فساده وبلالن .ع جوازه

 وحصر ايحافظ اي راقي لنواعها  هدا يف تس ة لنواعع ويمكن تقسيمها إيب لك ر من ذي ع قاا:

 ا بَِحْي،،،،،ُ  َلَ ُمنَاوَل،،،،،هْ اْرَفُعَه،،،،، - 441

 

 َتْعيِْينُ،،،،،ُه اْلُمَج،،،،،اَز َواْلُمْج،،،،،اَز َل،،،،،هْ  

اإلجازةع اإلجازة يم ين يف م ينع  ذا لرفا لنواع اإلجازة ريير ايمقرتنية بايمداويية؛  يقوا: لرفا لنواع 

كره اآلن  هديا دييأيت يف ألن  ديأتيدا نوع مين لنيواع اإلجيازة ييم ييذع (اْرَفُعَها بَِحْيُ  َلَ ُمنَاوَلهْ ) ويذي  قاا:

موضيي  ع و ييو اإلجييازة ايتييي م هييا مداويييةع اإلجييازة ايتييي م هييا مداوييية  ييذه لقييوى لنييواع اإلجييازة ع ييب 

اْرَفُعَه،ا بَِحْي،ُ  َلَ ) اإلطالقع وديتأيت يف موضي ها؛ ف يذي  ال نيتك م ع يهيا  هديا؛ ويهيذا اديت دا اع فقياا:

 لرفا لنواعها اإلجازة يم يين يف م يينع وعب ير عين ذيي  بقويي : ل  اإلجازة ايمجردة عن ايمداوية؛ (ُمنَاوَلهْ 

جازع ل  لن  ي  يت يع (َتْعيِْينُُه اْلُمَجاَز َواْلُمْجاَز َلهْ ) ا م يد اع فيقيوا ايشييخ: لجيز   د  ايم  محميد بين  جيز شيص 

 .-عي د –خايد 

ن ي روايية  ي نع يقيوا: لجيز   ويكون اإلجازة يف م    يد  صيحي  اإلميام ايبييار   يمحميد بين خاييد ايم 

جازع عدِّ  جاز ب ع فهذا لقوى لنوع اإلجازة ايمجيردة  -ل  ايشيو ايت ميذ-يع فهو عي ن ايم  ا ايم  وعي ن لي  

 عن ايمداويةع  ذا ايدوع ايذ   و لقوى لنواع اإلجازة ايمجردة عن ايمداوية ما حكم ؟

 يقوا:

َل،ى - 442 َْ َف،اَقُهْم   َوَبْعُضُهْم َحَكى اتِّ

 

  َواِز َذاَج،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

ل  يقوا إن ب ض ل ل اي  م قايوا إن  ذا ايدوع من لنواع اإلجازة باإلجماع مقبيواع وتسيوغ ايروايية  

-ب ع يكن  ذا اإلجماع مدتقض؛ ألن يف ايمسأية خال ع فهذا اييال  قيديم مين عهيد األئمية ايمتقيدمين 

 .-رحمهم اهلل ت ايب

 فيقوا: 

..................................... 

 

 َوَذَه،،،،،،،،،َب )اْلَب،،،،،،،،،اِجْي( إَِل،،،،،،،،،ى 

 َنْف،،ي اْلِخ،،َلَِف ُمْ َلَق،،م، َوْه،،َو  - 443 

 َغَلطْ 

 ق،،ال: َواَلْخ،،تَِلَُف فِ،،ي اْلَعَم،،ِل َق،،طْ  
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ياظ ولئمية ايميذ ب ايميايكي يف ايوقيت نفسي  يقيوا إني   يقوا إع لبيا ايويييد ايبياجيع و يو لحيد ايحف 

 :لن  داك خالف ا يف إدارة ايرواية باإلجازةع قياا -ا تقدمكم-باإلجماع جواز  ذه اإلجازةع يكن ايصحي  

 و و ر طع نقل اإلجماع ر طع واالختال  يف اي مل قط.

 َواَلْختَِلَُف فِي اْلَعَمِل َقطْ 

ل  إن لبو وييد ايباجي يقوا: إن ايرواية هبا دائنةع وإنما االختال  هبا يف اي مل فقطع وايصيحي  لن 

ا.االختال  فيها من لدادها   من حيت ايصحةع ويف اي مل هبا لي  

ْيُ  )قاا:  ُه الهَّ ن ايشيخ  دا؟( َوَردَّ ابن ايصالحع كما تقدم لن  إذا لورد اي ميرع لو قياا ايشييخع فهيو  م 

  ذه. «ليفيت »ع ايذ  نظم كتاب  ع وم ايحديت يف ؒ ي دي ابن ايصالح 

ازةع وحتيب لئمية ايميذا ب يقوا: كيف ي دقيل اإلجمياع ع يب جيواز روايية اإلجي ؒ ابن ايصالح 

 عدد م خال  فيها.

 ن قل عد  قوالن يف اإلجازة: ؒ فمن لئمة ايمذا ب اإلمام ايشاف ي 

 : صحة ايرواية هبا.القول األول

 : ب دم صحة ايرواية هبا.والقول الثاين

فكييف ي دفيب  -و يو لحيد األئمية ايم تيرين يف ايفقي  وايحيديت-فإذا ثبت  ذا عن اإلمام ايشياف يع 

 ييال  يف اإلجازة؟ا

 قاا:

..................................... 

 

 ُث،،،،،،،،،،،،مَّ َبْع،،،،،،،،،،،،ُض َت،،،،،،،،،،،،ابِعي 

 َمْذَهبِِه )اْلَقاِض،ي ُحَس،ْينب َمنََع،ا - 445 

 

 َوَص،،اِحُب )اْلَح،،اوي( بِ،،ِه َق،،ْد َقَ َع،،ا 

ا  ع يؤييد ذيي  لن ب يض ايشياف ية ميايوا إييب ايقيوا ب يدم جواز ياع وميدهم ايقاضيي حسيين :قاا لي  

 ومدهم ايماورد  صاحب كتاب ايحاو .

ينع فإن ايقاضي حسين يي  ايت  ييق ع يب  «ايميتصر»لهنما شرحا كتاب  :وميزة هذين الفقيهن ي مز 

 شرح ايميتصر.
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ينع وكال مييا كتابييان كبيييران م تييران يف مييذ ب   ييز  وكييذي  كتيياب ايحيياو   ييو شييرح يميتصيير ايم 

 ايشاف ية.

 ؒ من قديم لن  ن قل عن اإلمام ايحيافظ شي بة بين ايحجياج  ومما يدا ع ب وقوع  ذا االختال 

 .«لو جازت اإلجازا لب لت الرحل »لن  قاا: 

ل  يقوا ش بة إندا يو صححدا ايرواية باإلجازة يما كيان  دياك فائيدة مين ايرح ية يف ط يب ايحيديتع 

يب يدع يرح يون مين  إييب ألن كما ت رفون األئمةع كيانوا يرح يون مين مديدية ر يب مديديةع ومين ب يد   يماذا؟

ييو كانيت  عبنيدادع لو إييب دمشيقع لو إييب مصير لقصب ايشيرق إييب ايمديدية ايدبوييةع لو إييب مكيةع لو إييب

 بع و ذه ايمشقة يف ايرح يةع بيل كيان يكفييهم لن يرادي وا اإلجازة صحيحة ما احتاجوا لن يبذيوا  ذا ايت  

ابا ع ويكون يهم حيق ايروايية دون ان يتجشيموا كتت   ايل ل اي  مع فيكتبوا يهم اإلجازةع وترجا إييهم 

 .ؒ  كذا يقوا ش بة بن ايحجاج  إيب ايبالد ايب يدة.ايرح ة 

ا ممن ن قل عد  ايمدا بايرواية باإلجازة كما نظم    ع قاا:ؒ  دا ايحافظ اي راقي الي  

ْيِ ( ْن )أبي الهَّ َْ نع وي  كتيب عدييدة لبو  و لبو ايشيخ لبو حيان األصبهاينع ي  كتاب طبقا  لصبها َو

ظ مة»مدها كتاب   ع وك ها ملبوعة.♀لخالق ايدبي »ع وكتاب «اي  

ا ممن قاا بذي  ايحربيع إبرا يم ايحربي ت ميذ اإلمام لحميدع صياحب كتياب ررييب ايحيديت  لي  

يين لنكير ايحيير  ع واييية باإلجيازةع وميياا إييب إبلايهييامديا مين اير وكيذي  ايسييجز  صياحب ايييرد ع يب م 

 .ذي وايصو ع لنكر 

ا نأخييذ ممييا تقييدم لن ب ييض ل ييل اي  ييم مدييا ميين ايرواييية باإلجييازة ي ييدم صييحتهاع مييدهم شيي بة بيين  إذ 

ايحجاجع ورواية يإلمام ايشاف يع وب ض لصحاب ع كذي  عن إبرا يم ايحربيي ولبيي ايشييخ األصيبهاينع 

 وايسجز  ورير م من ع ماء ايحديتع مد وا من ايرواية باإلجازة.

 .ؒ ن كالم ش بة : ما تقدم مالتعليل

ث هبيذا  :وأيًضا ما أشرنا إليه قبل قليل من لن اإلجازة ي ستشكل فيها لن ايراو  يم يسيما ايشييخ يحيدِّ

 ايكتابع وال قرله ع ي ع فكيف تسوغ ايرواية هبذا ايدوع من لنواع ايتحمل.

 قاا ايحافظ اي راقي ب د ذي :

ا - 448 ل،،،ى َجَواِزَه،،،ا اْس،،،َتَقرَّ َْ  َلكِ،،،ْن 

 

َمُلُه،،،،،،،  اَْ  ْم، َواألَْكَث،،،،،،،ُرْوَن ُط،،،،،،،رَّ
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 َقاُلوا بِ،ِه، َك،َذا ُوُج،ْوُب اْلَعَم،لِ  - 449

 

 بَِه،،،ا، َوِقْي،،،َل: َلَ َكُحْك،،،ِم اْلُمْرَس،،،لِ  

ييا وموجييود   :يقييوا  اع بيييال  مييا ن قييل قبييل ق يييل عيين ب  ييهم ميين لن ن ييم إن  ييذ اييييال  كييان واق  

  قيد زاا وصيار لر يب ل يل اي  يم ع يب ن م كان في  خال ع يكن  يذا االخيتال اإلجماع ع ب جواز ا.

 تصحي  ايرواية باإلجازة.

م يع فهي بم ابة اإلخبار ايتفصي ي من ايشيخ ي ت ميذ. :ووجه التصحيل ما تقدا  لن اإلجازة إخبار ج 

ك ميا  شي بة ايماضييةع و يي: قياا: ييو جياز  اإلجيازة  :لني  قييل يي  ؒ ن قل عن اإلمام لحمد 

َج،اَزُا َلَض،ا »: أحم،دفقال اإلم،اا  بل ت ايرح ة.ي يمياذا يقيوا  .«، ولض،اْت اْلُكُت،بَ  اْلِعْل،مُ َل،ْو َبَ َل،ْت اإْلِ

ألن  يي  كل كتاب يستليا ايلايب لن يقرله برمت  ع ب ايشيخع فما دام لني  ال يسيتليا  اإلمام لحمد ذي ؟

ع كون يي  حيق ايرواييةتي من خاليها يلن يقرله جم ة وتفصيالع ف  ب لقل تقدير يأخذه باإلجازة ايجم ية اي

ا مين  ولن  يوال  ذه اإلجازة النقل يت ايروايية يف ك يير مين ايكتيبع يكين وجيود  يذه اإلجيازة ج يل ك يير 

ا باألدانيد ايمتص ة إيب مصدفيها من وقتهم إيب وقتدا  ذا.  ايكتب ما زاا محفوظ 

َجاَزُا َلَضا»ف ذي  قاا اإلمام لحمد:   .«لضاْت اْلُكُتب، وَ  اْلِعْلمُ َلْو َبَ َلْت اإْلِ

ز ايرواية باإلجا ز اي ميل ع زة يكن نقوا ي  مل هبيا وال ي يروىب ض ل ل اي  م قايوا: نحن ال ن جوِّ نجيوِّ

 هبا وال ي روى.

يين يقييوا  وب  ييهم قيياا: إن يهييا حكييم ايحييديت ايمردييلع فهييي ضيي يفة م ييل ايحييديت ايمردييلع وم 

 بايحديت ايمردل يحت  هبا.

ب  من لنواع ايتحمل تصي  ايروايية بي ع واي ميل بي  يميا ديبق   تد  نوع م  من لهنا  -ما تقدم-وايصحي  

ا من لهنا إخبار   ذكره   م  ي هبذا ايمرو  من ايشيخ ي ت ميذ. آنف   ج 

ا يتبين مما تقدم ا وج  جواز ا. عصورة اإلجازة ولركاهنا وخال  اي  ماء فيها :إذ   ولي  

لحمد: يو بل يت اإلجيازة ي ياع  دها ما تقدم عن داك ك ما  يب ض ل ل اي  م تبين ل مية اإلجازة م

 اي  مع وي اعت ايكتب.

يقيوا اإلجيازة رلس مياا كبييرع ميا م ديب رلس مسكين: ومدها قوا لحد لئمة ايمايكية و و عيسب بن 

يسييرع فيحيق يي  لن  حصيل مروييا  ك ييرة يف وقيت  ل  لن  عين طرييق اإلجيازة تسيتليا لن ت   ماا كبير؟
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رق  ذه اإلجازة ايتي تأخذ ا عن ايمشايخع فهي رلس ماا كبييرع وتأخيذه بيأ ون ترو   ذه ايكتب عن ط  

 دبيل وليسره.

َم،ان َيْس،َتْعِمُلون »يقوا لحمد اي  ماءع و و لبو ايحسن بن ايد مة يقوا:  ي َق،ِديم ال َّ
َلْم َيَ ْل َمَهايُِخنَا فِ

َدِمَها اْلَمْغُل،وب َهِذه اإلجازات َوَيَرْوَنَها ِمْن َأْنَفِس ال َِّلَبات، ويعتقد َْ َل ونها َرْأَس َماِل ال َّالِب، َوَيَرْون َمن 

،نَد ُيت،رٍ  ،َقاُلوا ،َأْو َمْعنًى َما كر َحِديًثا َأْو ِقَراَءاً ، َففَِذا ذَ الغالب ،ِدَا السَّ َْ تَِم،اُده، َف،فِْن  ْْ َلى َمن ا َْ َأْين إِْسنَاده، َو

لن  إذا لخذ  اإلجازة يف رواية ايكتيبع وروايية األحادييت صيار  ل « ُسًدى، وُنبذ َقْوُله، َوَلم ُيعلم َفْضِله

 ي  حق ايروايةع يهذه األدانيدع ويهذه ايكتب.

ئ ت ما  ي لدانيدك   ذه ايكتبع لو ميا  يي لديانيدك إييب إيب ولما إذا يم تكن ي  ت   اإلجازةع ود 

اا لديانيدك إييب  يذه ك بسيبب عيدم اتصيت   األحاديت ويم يكن عددكع فإن  يقل ف   ع وييدقو قيدر  

 ايكتب.

لن ايلايب يل يب مين ايلاييب اإلجيازة بأديانيده يف ايكتيب  ديم  عادة ل ل اي  م من قويذي  جر   

ل اتصاا اإلدداد إيب ردوا اهلل حصِّ وايمرويا ؛ يي    .♀ل  ذا ايشر ع ويحصِّ

  يق فيي ع ثيم لن يجييز م يي ن يف  دا ما يتجيز م ي ن يم ي نع وفص  : لن ي  إًذا النو  األول من أنوا  اإلجازا

 م ي ن.

 يقوا ايحافظ اي راقي: والنو  الثاين

                                  

 َوالثَّ،،اِن: َأْن ُيَع،،يَِّن اْلُمَج،،اَز َل،،هْ  - 450

 

 ُدْوَن اْلُمَج،،،اِز، َوْه،،،َو َأْيَض،،،م َقبَِل،،،هْ  

َم،،،،َلَ  - 451  َْ  ُجْمُه،،،،ْوُرُهْم ِرَواَي،،،،ً  َو

 

،،ا َق،،ْد َخ،،َلَ  َواْلُخْل،،ُ    ْي،،ِه ِممَّ
 َأْق،،َوى فِ

جاز ب  رير م ينع م يل مياذا؟م   : اإلجازة يم ي ن يشيو  النو  الثاين  لجزتي   :يقيوا يي   ينع يكن ايم 

لن ترو  عدي مرويايتع  ذه تسمب إجيازة     ي   فيياطب ع يقوا ايشيخ ي ت ميذ لجزت  فهو م ينع لو لجز   

ت  ما  ي؟  ل من مروياتي  ايكتيب ايسيتة؟  يل مين مروياتي  ايمسيانيد م يل يم ي ن يف رير م ي ن؛ ألن مرويا

يم فميا   يديةريير م   ما  يي مروياتي ؟ مسدد اإلمام لحمد  ل من مرويات  األجزاء؟ ك  يقيوا   يذه اإلجيازة؟ح 

ف في  اختال  لك ير مين ايديوع األوا وايسيبب يف    ايحافظ اي راقي: إن  ذا ايدوع من لنواع اإلجازة في  خ  

جاز ب . :ي ذ  لن  ذا ايدوع يم ي  ي ن في  ايم 
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جياز ع يب ه   ذه اإلجازة صحيحةع يكن صحت   :يكن ما ذي  ا تتوقف ع ب شر ع و و لن يت ير  ايم 

 لن  ذا ايكتاب لو  ذا ايحديت من مرويا  ايشيخ.

ا   شيخ.يكون  ذا ايمرو  من مرويا  اي ؛يف األصل صحيحةع يكدها تفتقر إيب م رفة ايت ميذ ي فإذ 

يك ر عدد ايمشايخ لن كل شيخ عديده ميا يسيمب باي بيتع لو  -كما تقدم-وبايدسبة يألعصار ايمتأخرة 

د  مرويات .  ايفهرسع لو ايرنام  ي مِّ

جاز ب  ع ي  لن يرجا إييب  يذا اي بيتع ويتأكيد ذه اإلجازة ايتي يم ت  هبفهذا ايت ميذ ايذ  ل جيز    ين ايم 

ثين بيايتيري ع ايتييري  يي  سيمب عديد ايم  في ميل حاجية ت  ع خ لو الذا ايكتاب من مرويا  ايشيي ل   حيدِّ

 م ان  عديدةع مدها:

ن لخرجها من لصحاب ايكتب.صدِّ ايتيري  ع ب ايم دب ايم رو  لن ايم    ف ي زو األحاديت إيب م 

ج مدي ع يدتقيي لديلن ايلايب يأيت إيب ث ب ت ايشيخ اييذ  فيي  مروياتي ع وي   :من م اين ايتيري  انيده ييرِّ

ب ت ي   يييرو  مين طريقي  ذيي  ايتي يحتاج لن يرويهاع فهذا من م اين ايتيري ع فهو ي   ج إدداد ايشيخ مين ث  يرِّ

 ايكتاب لو ذي  ايحديت.

ا اإلجازة يم ي ن يف رير م ي ن صحيحةع يكن بشر  لن ايت ميذ يبحت يف مروييا  ايشييخ ييتأكيد لن  إذ 

 ايشيخ. ذا ايكتاب لو  ذا ايحديت من مرويا  

 فايجمهور ع ب قبوا  ذا ايدوع من لنواع اإلجازة.

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوالثَّالُِ : التَّْعِمْيُم فِ،ي اْلُمَج،ازِ  - 452

 

 َل،،،،ُه، َوَق،،،،ْد َم،،،،اَل إِل،،،،ى اْلَج،،،،َوازِ  

 ُمْ َلَق،،،م )اْلَخ ِْي،،،ُب( )َواْب،،،نُ  - 453 

 َمنَْدْه( 

 ُث،،،مَّ )أب،،،و اْلَع،،،َلَِء( َأْيَض،،،م َبْع،،،َدهْ  

نْ،،،،،،َد  - 454 
ِْ َوَج،،،،،،اَز لِْلَمْوُج،،،،،،ْوِد 

 )ال ََّبرِْي(

،،،،ْيُ  لإِِلْبَ ،،،،اِل َم،،،،اَل َفاْح،،،،َذرِ    َوالهَّ

يمين لدرك حييايت لن ييرو   ييأيت ايشييخ ويقيوا: لجيز   ع ايدوع يسمب باإلجازة بوصف اي ميوم ذا  

 ل ايمديدية لن ييرووا أل لو يقوا: لجز   ع ن لدركوا حيات  يهم لن يرووا عد عديع ل  كل ل ل عصر  ايذي

عديع فيدخل طاييب اي  يمع وريير طاييب اي  يمع ييدخل ايجمييا ايصينير وايكبييرع فهيذا يسيمب اإلجيازة 

 بوصف اي موم.
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ع اخت ف اي  ماء في ع فب  هم ماا إيب ايجوازع يجيوز ايروايية هبيا هذا النو  الثال  من أنوا  اإلجازا

اع ومين ذيي  اييلييب ايبنيداد  صياحب  بين مديده صياحب  ع ومحميد بين إديحاق«بغ،داد ت،اري »مل ق 

ثين ايمقيرئين ايمشيهورين يف جيواز «كتاب اإليمان وايتوحيد» ع ولبيو اي يالء ايهميذاينع و يو لحيد ايمحيدِّ

 ايرواية باإلجازة يف وصف اي موم.

فإن  يحق ي   عأل ل عصر  فمن لدرك عصره ويو بسدة واحدة قبل وفات  : لجز   ففذا قال الهي  مثًَل  

 يرو  هبذه اإلجازة. بأن

ْيُ  لإِِلْبَ اِل َماَل َفاْحَذرِ ) :القول الثاين  .(َوالهَّ

ن ايشيخ؟ ع قاا: إن  ذا ايديوع مين لنيواع اإل جيازةع و يو اإلجيازة بوصيف ؒ ق دا ابن ايصالح  م 

زنا ايرو؟ ما وجه التعليل اي موم ال تجوز ايرواية هبا. اية هبذا يقوا: اإلجازة  ي يف لص ها ض يفةع فإذا جو 

ي ي   ايدوع ازداد  ض  اع فاالدرتدياا يف ايتجيويز ع يب  يذا ايشيكل يزييد ا ض  ا؛ ف يذي  يدبنيي لن ي قفيل    ف  ف 

 مدا من ايرواية هبذا ايدوع.ايبابع ولن ي  

ا و ذا ادرتداا ممدوع.  قاا: اإلجازة  ي يف لص ها ض يفةع فإذا لجزنا  ذا ايدوع ازداد  ض ف 

نْ،َد ال ََّب،رِيْ َوَجاَز لِْلَمْوُجوْ ) قوي :
ِْ ين لدرك ع (ِد  كميا تقيدم لني  إذا قياا لجيز  أل يل عصير  حتيب م 

 عصره بسدة واحدة و و موجود يدخل يف  ذه اإلجازة.

 ثم يقوا:

 َوَم،،ا َيُع،،مُّ َم،،َع َوْص،،ِ  َحْص،،رِ  - 455

 

 َكاْلُعَلَم،،،،،،،،،ا َيْوَمئِ،،،،،،،،،َذ بِ،،،،،،،،،الثَّْغرِ  

،،،،ُه إِل،،،،ى اْلَج،،،،َواِز َأْق،،،،َرُب  - 456   َففِنَّ

 

 .................................. 

  

يلع قياا: إذا  يقوا  ذا ايدوع من لنواع اإلجازةع و و اإلجيازة بوصيف اي ميوم ب يض ل يل اي  يم فص 

لجيز  ي  مياء  :ولما إذا بقي ع ب عمومها فإهنا ال تجيوزع م يل لن يقيوا كان فيها شيء من ايحصر تجوز.

رع لو لجز  يل بة اي  م يف  يل بة اي  م يف مكةع فهيذا يمديا ايشييوعع  ايمديدةع لو لجز   عصر  ممن باي  ن 

 ذا ايدوع من لنواع اإلجيازة يجيوز ايروايية  :ويمدا  ذا اي موم ايذ  في  االدرتداا ويقيده؛ ف ذي  يقوا

 هبا.
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جيازة اي امية وب ض ل ل اي  م مشب ع ب قوا اييلييب وابين مديده ولبيي اي يالءع وييروون هبيذه اإل

ايصيحي  ميا مياا إييي  ابين ايصيالح مين مديا ايروايية هبياع وعيدم جواز يا؛ يميا فيهيا مين يكين ع يروون هبا

 االدرتداا.

 ايدوع ايرابا يقوا:

ابُع: اْلَجْهُل بَِمْن ُأِجْي،َ  َل،هْ  - 458  َوالرَّ

 

 أو َم،،،،،ا ُأِجْي،،،،،َ  َك،،،،،َأَجْ ُت َأْزَفَل،،،،،هْ  

َبْع،،،،َض َس،،،،َمَاْاِتي، َك،،،،َذا إِْن  - 459 

ى  َسمَّ

ىكَِتاب،،،م او َش    ْخَص،،،م َوَق،،،ْد َتَس،،،مَّ

 بِ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِه ِس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َواُه  - 460 

 

 .................................. 

ميي ال يقييوا: لجييز  يييب ض ايل بيية ع ازة بييايمجهوا ييذا ايدييوع يسييمب اإلجييازة ي مجهييواع لو اإلجيي

ن  م ايب ض  ؤالء؟ لنيا لدخيل يف  يذا اييب ض ألن  يذا  :مجهويونع وال يحق ألحد لن يقيوا مرويايتع م 

ن لجاز ي  من لويئ  ايلالب.شيخ يم ي  اي  بين م 

يي  ب يض مسيموعايت  يذا ال يجيوز؛ ألن  يذه إجيازة بمجهيواع ميا  يو  يذا  : لجيز   كذلك لو قال

ايب ض ما  و  ل  و ايكتب ايستة؟  ل  و ما دم ت  من مشايي  ويي  يف ايكتبع وإنما باألدانيد؟ ميا 

  و  ذا ايب ض؟ فالبد لن ي يِّد .

م اا ايجهيل فيهميا يف م ياا واحيدع و يو لجيز   اي راقي يف ايشرحع قاا: وقد جم ت   يقوا ايحافظ

 لزف ة ب ض مسموعايتع ل  قوي  يف األيفية:

 َبْعَض َسَمَاْاِتي َكَأَجْ ُت َأْزَفَلهْ 

ولزف   ل  جماعا ع لو جماعة من ايداسع لزف   ل  جماعة من ايدياسع يقيوا: لجيز  لزف ية ب يض 

ن  ؤال  ء ايجماعة؟  ل يدخل فيهم فالن؟ لو ييرج فيهم فالن؟مسموعايتع م 

 م مجهويونع كذي  يما قاا: ب ض دماعايت لو مسموعايتع  ذا لمر في  جهاية فالبيد لن ي يين  يذا 

 ايمسموع.

ا مما يدخل يف اإلجازة ي مجهوا لو بمجهوا  إذا لجاز شيو ي  ادم يشرتك م   في  ريره. :لي  
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د بن خايد و داك يف ايمج   لك ر من شيو هبذا االديمع فهيذه إجيازة يمحم : لجز   فإذا قاا م ال  

ن محميد بين خاييد  يذاع  يل  يو محميد بين خاييد ايميدينع لو محميد بين خاييد  يمجهوا؛ ألن  يم يبين م 

ا يدخل يف اإلجازة يمجهوا؛ ويذي  قاا: ايمكي لو ماذا.  فهذا لي  

ى ... كَِتابم او َشْخَصم  َكَذا إِْن َسمَّ

ا وقد تسمب ب  دواهع فإذا قاا محمد بن خايدع و داك لك ر من شييو هبيذا االديمع إذا د مب شيص 

 فهذه اإلجازة رير صحيحة؛ ألهنا إجازة يمجهوا.

 رواية كتاب ايسدن. ي    لجز    دن ي   كتاب ايس   : لجز   أيًضا نفس الهيء بالنسب  للكتاب، لو قال

جاز ي ع يكد   جاز ب ع فم ل  ذا ال تجوز ايروايية بي ع يمياذا؟  لهبم ايكتاب  دا عي ن ايم  ألني  إذا كيان  ايم 

 ع وددن ابن ماجةع وددن ايدار قلدي وايدارميع فأ  كتاب مدها ي دي.داوديرو  ددن لبي 

 فهذا يؤد  إيب ايجهاية هبذا ايكتاب؛ ف ذي  ال تص  ايرواية ب .

 قاا:

 ٍَ ا َيتَِّضْل ... ُمَراُدُه ِمْن َذا  ُثمَّ َلمَّ

إذا يييم توجييد قريديية توضيي  مييراده بييذي  ايشيييوع لو بييذي  ايكتييابع فييإن  ييذه اإلجييازة رييير  ل 

 صحيحة.

جد  قريدة فتص  ت   ايرواييةع مي ال   ع فيأك ر  داود  يو اشيت هر بروايية ديدن لبيي لما إذا و  بإديداد عياا 

عهيد ايدياس وع ايداس يح رون إيي  يل بون اإلجازة هبذا ايكتابع فيقوا ي شيو: لجزت  كتاب ايسيدن

 .داودلن  ذا ايكتاب  و لك ر ما يجيز ب  ي  و ددده في ع فهذه قريدة تدا ع ب لن  ي دي كتاب ددن لبي 

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

ْوَن َم،،،،َع اْلَبَي،،،،انِ  - 461 ،،،،ا اْلُمَس،،،،مَّ   َأمَّ

 

َي،،،،،انِ   ْْ  َف،،،،،َلَ َيُض،،،،،رُّ اْلَجْه،،،،،ُل بِاألَ

ثيو لن ايشيخ جيء ي  بما ي    ين بايلبقةع ايلبقة ايحاضرون يف مج   ايسماع ي كتبون سمب عدد ايمحدِّ

 يف لوراق تسمب طبقة ايسماع.

فإذا ا ح ر إيي  لدماء يف  ذه ايلبقة يستدعون ويل بون مد  اإلجازةع فوق يا يف هنايية لديمائهمع قياا:  

ا واحيد   يقيوا  ا؟لجز  ي مذكورين يف  ذه ايلبقة لن يرووا عدي مسيموعايتع فهيل ي يزم لن ي يرفهم واحيد 

 ايحافظ اي راقي: ال ي زمع يكفي لهنم م يدون يف  ذه ايلبقة.
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 قاا:

ْوَن َم،،،،َع اْلَبَي،،،،انِ  - 461 ،،،،ا اْلُمَس،،،،مَّ   َأمَّ

 

َي،،،،،انِ   ْْ  َف،،،،،َلَ َيُض،،،،،رُّ اْلَجْه،،،،،ُل بِاألَ

ف و ل ح ر ي  م ال مائة ادم من لدماء ايلالبع وقيل ي  ط  يب مدي  اإلجيازة  يذا يسيمب االديتدعاء؛  

إلجازةع كان من قديم يست م   ل ل اي  مع يأتون إيب ايشيخ ويح رون لدماء زمالئهمع وربميا ادتدعاء ا

 لبداء م ول اييهم وزوجاهتم ييجيز م ايشيخ برواية كتب ع لو برواية مرويات .

فيكتييب يف  ييذه اإلجييازة لو يف  ييذا االدييتدعاء لجييز  ي مييذكورين فييي  لن يييرووا عدييي مرويييايت لو 

 مصدفايت و كذا.

 ال ي ره لن يجهل ب  همع ال ي زم  لن  يجهل لعايدهم ما دام لهنم م ي دون يف  ذه ايلبقة.ف

 ثم قاا:

ُ  إِْن َجَمَلُه،،،مْ  َوَتنَْبِغ،،،ي - 462 ،،،حَّ  الصِّ

 

َل َلُه،،،،مْ   ،،،،دو َوَتَص،،،،فُّ َْ  ِم،،،،ْن َغْي،،،،رِ 

ا ادييماع  يذه ايلبقيية لو االدييتدعاء ايمييذكور فييي   ييذه األدييماء ايك يييرة حتييب يييو يييم يتصييفحهم ادييم   

وي ر  كم  يمع فيإن إجازتي  صيحيحةع ال ي يره جه ي  بأعيياهنمع وال ييدخل  يذا فيميا ديبق مين ايجهيل 

جاز ب . جازع لو بايم   بايم 

 نأخذ ايدوع اييام : يقوا:

 َواْلَخ،،،،،اِمُس: التَّْعِلْي،،،،،ُ  فِ،،،،،ي - 463

 اإِلَجاَزهْ  

ِي َأَج،،،،،اَزهْ    بَِم،،،،،ْن َيَه،،،،،اُؤَها ال،،،،،ذَّ

 يَّنَ،،،،م، َواألُوَل،،،،ىأو َغْي،،،،ُرُه ُمعَ  - 464 

 

 َأْكَث،،،،،ُر َجْه،،،،،َلً، َوَأَج،،،،،اَز اْلُك،،،،،َلَّ  

َمع،،،،م )أب،،،،و َيْعَل،،،،ى( اإِلَم،،،،اُا  - 465 

 اْلَحنَْبِليْ 

ْم،ُرْوَس( َوَق،اَلَ: َينَْجِل،ي  ُْ  َمَع )اْب،ِن 

 اْلَجْه،،ُل إِْذ َيَه،،اُؤَها، َوالظَّ،،اِهرُ  - 466 

 

 ُبْ َلَُنَه،،،،،،ا َأْفَت،،،،،،ى بِ،،،،،،َذاٍ)َطاِهُر( 

 تحت  لنواع عديدة مرتبلة ب . ربما يحتاج مدا لن نتوقف عدده؛ ألن  ذا ايدوع 

 نوع ايت  يق بايمشيئة.

: ايدوع اييام  من لنواع اإلجيازةع اإلجيازة ايم  قية بايمشييئةع وييم يقول الحاف  العراقي يف الهرح

دت  بديوع ألن ب يض ي فرد ابن ايصالح  ذا بدوع ولدخ   يف ايدوع قب  ع وقاا في  جهاية وت  يق بشر ع ولفر



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
631 

جياز لو ميا  األجائز ايم  قة ال جهاية فيهاع كما دتقف ع ي   هداع وذي  ألن ايت  يق قد يكون ما إهبام ايم 

 ت ييد .

 .-إن شاء اهلل-نقرل ثم ن  ِّق ع ب ما نقرؤه 

جازع وقد ي   ق بمشية ريره م يد اع وقد يكون ايت  يق يدف  اإلج  ازة.قاا: وقد ي    ق بمشيئة ايم 

 تالحظون لك ر من نوع من لنواع ايت  يق.

ن شاء لن لجيز ي  فقيد لجيز   ا كقوي : م  جاز مبهم  وقد يكون ي رواية باإلجازةع فأما ت  قها بمشيئة ايم 

 ي .

ين شياءع ت  ييق بشير ع فهيل  يذه يقول الهي  لل لب  ن شاء اإلجازة عدي فإين ل جيزهع  ذا ت  ييق م  : م 

 بصحية؟اإلجازة صحيحة لم ييست 

ين ال ي حصير عيدد مع  ا مين حييت إهنيا م  قية بمشييئة م  قاا ابين ايصيالح:  يذه لك ير جهايية وانتشيار 

 بيال  ت  يقها بمشيئة م ين.

عيدد ال يحصيرع نجيد  إذا قاا: لجز  يمن شاء اإلجازة عديع كم واحد يدخ ون تحت  ذا ايت  ييق؟

األثيير يف  ه ت مييذعديده مي ال   :يال  ما يو قياادونع بيربما يشاءونع ونجد ناس ك يرين ال ير ينناس ك ير

ن شاء فالن لن لجيزه فإين لجيزه.   ذه لقل انتشارا من األويب؛ ألهنا م  قة بشيو. :يقوا ح قت  فقاا: م 

: لجزت  إن شئت ايرواية عديع فهذه لقل بيال  ايسيابقة؛ ألهنيا  يقول لهخ  معين يقول لهأو مثًَل 

 مت  قة بمشيئة م ين واحد.

جيازقولي ياع كقويي :  ع: لما ت  قهيا بمشييئة ريير ايم  يا فهيذه باط ية قل   فيإن كيان ايم   يق بمشييئت  مبهم 

 لجز  يمن شاء ب ض ايداس لن يرو  عدي.

 مجهويونع فهذه اإلجازة ال تجوزع ال إشكاا يف عدم جواز ا. ؟من بعض الناس هؤَلء

ن شاء فالن لن لجيزه فقد لجزت :وإن كان م يد ا كقوي   ع لو لجيز  يمين يشياء فيالنع كميا م  ديا قبيل م 

 ق يل.

فقد حكب اييليب يف جزء ي  يف اإلجازة ي م دوم وايمجهوا عن لبي ي  يب ايحدب ييع عابيو ايف يل  

 بن عمروس لهنما لجازا ذي . اهلل محمد بن عبيد

  ذا ما نظم  يف قوي : 
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 َوَأَج،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اَز اْلُك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َلَّ  

َمع،،،،م )أب،،،،و َيْعَل،،،،ى( اإِلَم،،،،اُا  - 465 

 اْلَحنَْبِليْ 

ْم،ُرْوَس( َوَق،اَلَ: َينَْجِل،ي  ُْ  َمَع )اْب،ِن 

اإلجيازة ترتفيا عديد وجيود  لهنما لجاز ذيي ع واديتدا يهميا بيأن  يذه :يقوا لبو ي  ب وابن عمروس 

 ايمشيئةع ل  حيدما يقوا لجز  يمن يشاء فالن.

يف اإلجازة زمي   اآلخر ترتفا ايجهايةع فيقوا لبو ي  ب وابن عميرو: لن  إذا شاء  ذا ايت ميذ لن يدخل

  ذه اإلجازة جائزة ألن  ذه ايجهاية ترتفا بايت يين.

يكن ايصحي  لهنا رير جائزة ألن ايجهاية موجيودةع وألن كميا تقيدم اإلجيازة  يي يف نفسيها ضي يفةع 

يئ ا ميين اي ي فع فيياألويب عيدم اي مييل هبييا فك ميا دخييل فيهيا لميير يسيبب شيييئ ا مين ايجهايييةع لو يسييبب شي

 وتركها.

وإنمييا يؤخييذ باإلجييازة ايصييحيحةع اإلجييازة يشيييو م ييين يف م ييين دييواء ذكييره لو لمكيين م رفتيي  

 بايبحت عد ع فهي داخ ة  ذه األنواع لنواع اإلجازة بايت  يق بشر  داخ ة يف اإلجازة ي مجهوا.

 يفية قاا:فيقوا ايحافظ اي راقي وايظهار بلالن ع يف األ

 َوَق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اَلَ: َينَْجِل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ي  .....................................

 اْلَجْه،،ُل إِْذ َيَه،،اُؤَها، َوالظَّ،،اِهرُ  - 466 

 

 ُبْ َلَُنَه،،،،،،ا َأْفَت،،،،،،ى بِ،،،،،،َذاٍ)َطاِهُر( 

ققيت  اهلل طا ر  ذا لحد لئمة ايشاف يةع لبو ايليب طا ر بن عبد  ا ي  كتياب ايت  ييقع وح  ايلر ع لي  

يف ك ية ايشري ة وي  ميل ع يب إخراجهيا وطب هياع يقيوا إن  يذه اإلجيازة ال تجيوزع اإلجيازة ايم  قية  هدا 

 بشر  بجميا لم  تها ايماضية لجز  يمن يشاء فالنع لو لجز  ي  إن شئتع  ذه جمي ها رير جائزة.

 يقوا ايحافظ اي راقي:

ُقْل،،،ُت: َوَج،،،ْدُت )اب،،،َن أب،،،ي  - 467

 َخْيَثَمِ (

 ثانَِي،،،،،،،،ِ  اْلْمُبَهَم،،،،،،،، ِ َأَج،،،،،،،،اَز َكالَّ  

 َوإِْن َيُقْل: َمْن َشاَء َي،ْرِوي َقُرَب،ا - 468 

 

 َوَنْح،،،،َوُه )األَْزِدي( ُمِجْي،،،،َ ًا َكَتَب،،،،ا 

بين لبيي خي مية  يقوا إن  ذه اإلجازة ايم  قة بشر  وجدهتا يب ض ايمتقدمينع و يو ايحيافظ لحميد 

كير لحميد بين لبيي خي مية صياحب يحييب بين صاحب كتاب ايتاريخع يقوا: فمن ايمتقدمين ايحافظ لبيو ب

بييط لبيي  ليفييت  »ان: قاا اإلمام لبو ايحسن محمد بن لبي ايحسيين بين اييوز   .«ايتاريخ»م ينع وصاحب 
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س   مة لن يروى عدي ما لحب  مين كتياب ايتياريخ اييذ   بكر بن لبي خي مة قد لجز    ألبي زكريا يحيب بن م 

أذن،ت » ايشا د ما جاء اآلن ييأيت« حمد بن األع ب كما دم   مديدم   مدي لبو محمد ايقادم األصب  وم

ذل،ك  هُ َل، أن تك،ون اإلج،ازا ألح،د بع،د ه،ذا، فأن،ا أج، ُت  له يف ذلك، ولمن أحب من أص،حابه، ف،فن أح،بَّ 

 .«يف شوال من سن  ست وسبعين ومائتين هِ هذا، وكتب أحمد بن أبي خيثم  بيدِ  يبكتاب

ا ابن لبي خي مة لجاز يمن ل حب  وشاء ت ميذه  ذا لن يدخل يف إجازتي ع فهيي إجيازة م  قية بشير  فإذ 

كما مرع فهذه إجازة من لحد ايمتقدمين يجييز هبيا اإلجيازة ايم  قية بشير ع وكميا تقيدم لن ايصيواب فيهيا 

 ا.تقدمين ع ب دبيل ايتود  عدم ايجوازع وإن وق ت من ب د ايم  

ا بإجازة لخرى يمحمد بن لحمد بن ي ق  وب بن شيبة.وم  ل لي  

ا اإلجازة ايم  قة بشر   ذه يف لك ر صور ا ال تجوز.  إذ 

ير   داك إجازة ظا ر ا لهنا م  قة بشر ع يكدها ايصيحي  جواز ياع كميا  يم  لن     يقيوا ي لاييب: لجزت 

ألني   لو إن لحببتع فهذا ت  يق بشير ع يكين  يذا ايشير  ريير ميؤثرع يمياذا؟ عترو  عدي إن شئت ايرواية

صييحيحةع  فاإلجييازة  ع وإن شيياء يييم يييرويتحمييل وصيي ع وبقييي ب ييد ذييي  ايت ميييذ إن شيياء روى ثب ييت ييي  ا

 وايت ميذ ب د ذي  ميير إن شاء روى بت   اإلجازة لو يم يرو.

 يذي  قاا يف األيفية:

 َوإِْن َيُقْل: َمْن َشاَء َيْرِوي َقُرَبا

ين شياء لن ييرو   لجز    : ذا يقوا يتالمذت  عديي ب يد ذيي  ف ي  ذيي ع فهيذا يكم لن ترووا عديع وم 

 ايقيد لو ايشر  ال يقدح يف صحة اإلجازة.

ا يقوا:  كذي  لي  

،،،ا: َأَج،،،ْ ُت لُِف،،،َلََن إِْن ُي،،،رِدْ  - 469  َأمَّ

 

َتِم،،ْد   ْْ  َف،،األَْظَهُر األَْق،،َوى اْلَج،،َواُز َفا

ا إذا قاا ي  لجز      ي  إن لرد  ايرواية عديع يرج  ايحافظ اي راقي ايجواز. لي  

ي لن  ذا ايشر  تحصيل حاصل؛ ألن  حتب ويو يم يذكره فهو موجود؛ ألني  إذا قياا يي  لجزتي  وي د

إن لرد  ايروايية ) :فقويي ع روىع وإن يم ييرد ايروايية ييم ييرو لن ترو  عديع  و ب د ذي  إن لراد ايرواية

  ذا يرون  تحصيل حاصل. (عديع لو إن شئت

 .نكتفي هبذا ايقدر
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،َؤال ( ق،،اَل: َلْس،،ُت َأْحِس،،ُب ) م دييب قوييي : مييا :السُّ َي،،ا ب ِْ ،،ي َذا اْختَِلََف،،م َبْي،،نَُهمْ  ُقْل،،ُت )
يقييوا  ييذا يف  (فِ

يقوا ايقاضيي عييا : إذا ع اإلجازة بوصف اي موم بقيد يحصر ااإلجازة بوصف اي موم يما قاا إذا قيد 

( ق،اَل: َلْس،ُت ع )فإن ذي  جائز وايرواية هبا صحيحةقيد ا م ال باي  ماء من ل ل ب د م ينع  َي،ا ب ِْ ُقْل،ُت )

،،ي َذا اْختَِلََف،،م َبْي،،نَُهمْ  َأْحِس،،ُب 
ل  لن ل ييل اي  ييم ايييذين اخت فييوا يف جييواز ايرواييية يف وصييف اي مييوم ال  (فِ

 لحسب لهنم ييت فون يف جواز ايرواية هبذه ايرواية ايتي هبذه اإلجازة هبذا ايحصرع فهو تفصيل.

ل اإلجازة بوصف اي موم ع ب ايراج  ض يفة؛ ف يذي  ال يدبنيي يكن ايصحي  لن حتب هبذا ايتفصي 

 ايرواية هبا.

َؤال  لنا طايب جديد  ل تدصحوندي بح ور ايشرح؟ :السُّ

اي قيةع  و األصل ايلايب يتدرج يف ايل بع فيبدل بايمتون ايميتصرةع ثيم ايمتيون  ع ب كل  : الجواب

ن لراد ايح ور لناع ثم ايملويةع  ذا  و األصل ال لقوا يشيو ال تح رع يكن مراعاة ايتدرج لمير  لما م 

 مل وب.

إن - ذا طايب يسأا عن مسأية ييست مت  قية بدرديداع إذا بقيي وقيت يف آخير اييدرس نيتك م ع يهيا 

 .-شاء اهلل

َؤال  ما رليكم يف ح ور مجاي  ايسماع يف وقتدا ايحاضر؟ :السُّ

تحب ح ور ا؛ ألهنا يتصل هبا إديداد مجاي  ايسماع إذا توافر  فيها شرو  ايصحة فيس: الجواب

 .♀ايلايب إيب كتب ايحديتع ومن ثم إيب ردوا اهلل 

يا يكيون ع ايساما ال يدر  ماذا ي قرل ع ي  ولما ايشرو  فأال يكون يف ايقراءة  درمة ودرعة ع ب ولي  

ا خ ايتي ما ايل بة لن تكون ع ب وفق رواية ايشيخع وع يب ع ايشيخ مدتبه  فيإذا ع وفيق إديدادهويراعب يف ايد س 

ي  يل بتي  وِّ ا ثقة ايشيخ وإتقان  يما ي ر  يكين ال تشين وا ايلاييب عميا  يو ع روعيت م ل  ذه ايشرو  ما لي  

لويييبع ب ييض ايل بيية يدشيين ون باإلجييازا  وايسييماعا  عيين األمييور ايتييي  ييو لويييبع م ييل يف ايتفقيي ع يف 

 األحاديتع وم رفة صحتها وض فها.
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بين األمور ك هاع لن يجما بين ايتفقي  وبيين ايدرايية وايرواييةع ولال يقتصير فيدبني ي لايب لن يجما  

 ع ب باب واحد من لبواب صداعة ايحديت.

َؤال   ل ت شرت  اإلجازة يف عصرنا ايحاضر؟ :السُّ

ايرواية بايسماعع وايرواية بايقراءةع وايرواية باإلجازة مميا يسيتحب يل بية اي  يم لن تتصيل : الجواب

 ع يتبقب  ذه األدانيد ع ب مر ايد ور واي صور.♀ايدبي  لدانيد م إيب

َؤال مرويياتكمع وخاصية عين ايشييخ بما لن حدي دا اييوم ع ب اإلجازة لرجيو ميدكم لن تجيزونيا ب :السُّ

 ؟ايوايد

 إن شاء اهلل ت ايب يف آخر دروس اإلجازة لو لنواع ايتحمل بإذن اهلل ت ايب.: الجواب

َؤال  باب ايتصحي  يف األعصار ايمتأخرة؟ ؒ ايصالح  ما دبب إرالق ابن :السُّ

مر م دا ايكالم ع ب  يذه ايق يية يف دروس م يتع يكين ال ميانا مين لن ن ييده باختصيار؛ : الجواب

 ألندا دبق لن درددا كالم ابن ايصالح وموقف  من ايتصحي  يف األعصار ايمتأخرة.

حادييتع وميا ي يزم مين ذيي  مين ايسبب يف ذي  قصور ل ل األعصيار ايمتيأخرة عين إدراك ع يل األ

ا قوة ايتمكن يف  ذا ايباب؛ ألن ايتصيحي  وايتحسيين وايت ي يف يحتياج  ادتي اب ايلرق وتتب هاع ولي  

 إيب تمكن كبير يف  ذا اي  مع وخرة كبيرة في .

يقصييور ل ييل األعصييار ايمتييأخرة عيين لن يكونييوا ع ييب ايوصييف  ؒ ف ييذي  رلى ابيين ايصييالح 

 لى لن ي قتصر يف م رفة ايصحي  وايحسن واي  يف ع ب كالم األئمة ايمتقدمين.األكمل يف  ذا ايباب ر

ع فذكر لن ايتصحي  وايتحسيين وايت  ييل ؒ يكن كما دبق خايف  ريره من ل ل عصره كايدوو  

 جائز بشرطين:

 : لن يكون  ذا ايمتك م قو  ايم رفة هبذا اي  م.الهرا األول

 : لن يكون متمكد ا.والهرا الثاين

ايم رفة بسبب ايتحصيل وايتمكن بسبب ك رة اييرة وايمماردة ألن  ذا اي  م يحتياج إييب قيوة  قوة

ا إيب إيب خرة ومماردة طوي ية كميا مير  م ديا يف ك مية عبيدايرحمن بين مهيد   يف ايتحصيلع ويحتاج لي  

نيا فيي  كييف عرفيت  يذا؟ فقياا: اييزم ميا ل :حيدما عل  حدي  ا وادتدكره ع يي  ب  يهمع وقياا يهيم ؒ 

 عشرين ددة ت ر  مد  ما عرفت.
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فهذا اي  م يحتاج إيب قوة م رفةع وإيب خرة طوي ةع فقوة ايم رفة وايييرة ايلوي ية ال يتصيل هبيا إال 

 من ايتصحي  يف األعصار ايمتأخرة. ؒ ف ذي  مدا بن ابن ايصالح  علفذاذ ق ي ون

ايم رفية  جتهيد قيو   كان  يذا ايم   ما اجتهاد ع فحيت   عمل   :ولكن الصواب أن التصحيل والتحسين

يف  ذا اي  م ع م ايحديت وع    ومرويات  ورجايي  وقواعيده إذا كيان قيو  ايم رفية متمكد يا فيي  صياحب 

ا.خرة في ع فإن قوي  يكون م   ا لو متأخر    تر اع دواء لكان متقدم 

 ع لو نأخذ فائدتان:ؒ يكددا ما ذي  نأخذ فائدة من كالم بن ايصالح 

: اي دايية بكيالم األئمية ايمتقيدمين يميا عديد م مين ايرديوخ يف  يذا اي  يم واإلحاطية األول،ى الفائ،دا

 وايقوة في .

: لن  ذا ايباب من لص ب األبوابع فال يدبني ايت جل في  قبيل اييتمكنع وقبيل وجيود والفائدا الثاني 

 اييرة وايمماردة.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى َنْبيِّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  نَا ُمَحمَّ
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

اِدُس: اإِلْذُن لَِمْعُدْوَا َتَب،عْ  - 470  َوالسَّ

 

 

 

 َكَقْولِ،،،،،،ِه: َأَج،،،،،،ْ ُت لُِف،،،،،،َلَِن َم،،،،،،عْ 

ِقبِ،،،،،،،،،هْ  - 471  َْ  َأْوَلَِدِه َوَنْس،،،،،،،،،ِلِه َو

 

،،َ  اْلَمْع،،ُدْوَا بِ،،هْ    َحْي،،ُ  َأَت،،ْوا َأْو َخصَّ

َلَ وَ -472   ْه،،،،َو َأْوَه،،،،ى، َوَأَج،،،،اَز األَوَّ

 

َلَ  - 472  َوْهَو َأْوَهى، َوَأَجاَز األَوَّ

 )اْب،،،،،،ُن أب،،،،،،ي َداُوَد( َوْه،،،،،،َو ُم،،،،،،ثَِّلَ  

 بِاْلَوْقِ ، َلكِْن )َأَبا ال َّيِِّب( َردْ  - 473 

 

 

 

،،،ِحْيُل اْلُمْعَتَم،،،ْد   كَِلْيِهَم،،،ا َوْه،،،َو الصَّ

 َق،،اَك،،َذا أب،،و َنْص،،رَ. َوَج،،اَز ُمْ لَ  - 474 

 

نْ،،،،َد اْلَخ ِْي،،،،ِب َوبِ،،،،ِه َق،،،،ْد ُس،،،،بَِقا 
ِْ 

اءِ  ِم،،نِ  - 475  ْم،،ُرْوَس َم،،َع اْلَف،،رَّ ُْ  اْب،،ِن 

 

ل،،،،ى اْس،،،،تَِواءِ   َْ  َوَق،،،،ْد َرَأى اْلُحْك،،،،َم 

تِِه َم،ْن َتبَِع،ا - 476   فِي اْلَوْقِ  يف ِص،حَّ

 

 َوَمالَِك،،،،،،،م َمَع،،،،،،،ا َأَب،،،،،،،ا َحنِْيَف،،،،،،، َ  

،،،اِبُع: اإِلْذُن لَِغْي،،، - 477   رِ َأْه،،،،لِ َوالسَّ

 

نْ،،،،،،ُه َك،،،،،،افِرَ أو طِْف،،،،،،لِ   َْ  لِلَْخ،،،،،،ِذ 

 َغْي،،،،،،رِ ُمَميِ،،،،،،َ  َوَذا األَِخْي،،،،،،رُ  - 478 

 

 َرَأى )أب،،،،،و ال َّيِّ،،،،،ِب( َواْلُجْمُه،،،،،ْورُ  

 َوَلْم َأِجْد فِ،ي َك،افِرَ َنْق،َلً، َبَل،ى - 479 

 

( َتْت،،،،،َرا ُفِع،،،،،َل  يِّ  بَِحْض،،،،،َرِا )اْلِم،،،،، ِّ

َأْيَض،،م َوَل،،ْم َأِج،،ْد فِ،،ي اْلَحْم،،ِل  - 480 

 َنْقَلَ 

ْع،،،،َلَ  
 َوْه،،،،َو ِم،،،،َن اْلَمْع،،،،ُدْوِا أوَل،،،،ى فِ

َو )لِْلَخ ِْي،،،ِب( َل،،،ْم َأِج،،،ْد َم،،،ْن  - 481 

 َفَعَلهْ 

 ُقْل،،،ُت: َرَأْي،،،ُت َبْعَض،،،ُهْم َق،،،ْد َس،،،َأَلهْ  

 َم،،،،ْع أبوْي،،،،ِه َفَأَج،،،،اَز، َوَلَع،،،،ْل  - 482 

 

َل األَس،،،ماءَ   ،،،فَّ  فِْيَه،،،ا إِْذ َفَع،،،ْل  َم،،،ا اصَّ

ل،،ى َم،،ا َذَك،،ُرْواَوَينْبَ  - 483  َْ  ِغ،،ي اْلبِنَ،،ا 

 

 َه،،،ْل ُيْعَل،،،ُم اْلَحْم،،،ُل  َوَه،،،َذا َأْظَه،،،رُ  

 َوالثَّ،،اِمُن: اإِلْذُن بَِم،،ا َس،،َيْحِمُلهْ  - 484 

 

،،،،ا ُنْب ُِل،،،،،هْ   ،،،،ِحْيُل َأنَّ ،،،،ْيُ ، َوالصَّ  الهَّ

ْص،رِيِّ  - 485  َْ َي،اَ  َبَذَل،،هْ  وبع،ُض  ِْ 

 

 هْ َو )اْب،،ُن ُمِغْي،،َ ( َل،،ْم ُيِج،،ْب َم،،ْن َس،،َألَ  

 َوإِْن َيُق،،ْل: َأَجْ ُت،،ُه َم،،ا َص،،لَّ َل،،هْ  - 486 

 

ِمَل،،،،،،هْ   َْ ، َفَص،،،،،،ِحْيلب   أو َسَيِص،،،،،،لُّ

( َوِسواُه أوَحَذْف  - 487  اَرُقْ نِيُّ ،،،َرْف   )الدَّ َْ  َيِص،،،لُّ َج،،،اَز الُك،،،لُّ َحْيُثَم،،،ا 

 َوالتَّاِس،،،ُع: اإِلْذُن بَِم،،،ا ُأِجْي،،،َ ا - 488 

 

 َزالَِه،،،،،،ْيِخِه، َفِقْي،،،،،،َل: َل،،،،،،ْن َيُج،،،،،،وْ  

تَِم،،،،ادُ  - 489  ْْ ،،،،ِحْيُل: اَل ، َوالصَّ  َوُردَّ

 

،،،،،،،،ْادُ   َزُه النُّقَّ َلْي،،،،،،،،ِه َق،،،،،،،،ْد َج،،،،،،،،وَّ َْ 

ْق،،َدهْ  - 490  ُْ  أب،،و ُنَع،،ْيَم، َوَك،،َذا اْب،،ُن 

 

اَرُقْ نِيُّ َوَنْص،،،،،،،،رب َبْع،،،،،،،،َدهْ    َوال،،،،،،،،دَّ

 َواَل،،،،ى َثَلََث،،،،م بفَِج،،،،اَزَا َوَق،،،،ْد  - 491 

 

 ْد ُيْعَتَم،،، َرَأْي،،،ُت َم،،،ْن َواَل،،،ى بَِخْم،،،سَ  

،،،،،،ُل اإِلج،،،،،،اَزهْ  - 492   َوَينَْبِغ،،،،،،ي َتَأمُّ

 

 فحي،،،،،ُ  َش،،،،،ْيُ  َش،،،،،ْيِخِه َأَج،،،،،ْاَزهْ  

 َبِلْف،ِ  َم،،ا َص،لَّ َلَدْي،،ِه َل،ْم ُيَخ،،طْ  - 493 

 

نْ،،،َد َش،،،ْيِخِه ِمنْ،،،ُه َفَق،،،طْ  
ِْ  َم،،،ا َص،،،لَّ 

 َقهل ع شهرح وفقه عهلل: 
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سية لنيواع ونسيتكمل  يذه تقدم م دا يف ايدرس ايماضي ايكالم ع ب ب يض لنيواع اإلجيازة و يي خم

 األنواع حيت وقفدا يف ايدرس ايماضي.

 قاا: ؒ ايدوع ايسادس من لنواع اإلجازة بحسب ترتيب ايحافظ اي راقي 

اِدُس: اإِلْذُن لَِمْعُدْوَا َتَب،عْ  - 470  َوالسَّ

 

 

 

 َكَقْولِ،،،،،،ِه: َأَج،،،،،،ْ ُت لُِف،،،،،،َلَِن َم،،،،،،عْ 

ِقبِ،،،،،،،،،هْ  - 471  َْ  َأْوَلَِدِه َوَنْس،،،،،،،،،ِلِه َو

 

 ................................... 

 ذا ايديوع مين لنيواع اإلجيازة يسيمب اإلجيازة ي م يدومع فيإذا كيان ايمجياز عيين ربميا يقيا يف ب يض 

: لجز      و يذا فيالن ييم يتيزوج ف يال  وعقب   يفالن   اإلجازا  إجازة ينير موجودع يم دوم كأن يقوا م ال 

بع ف قب  عن لن يكون ي  ع  
م   يف ق  ك  يكيون يي  لوالد لو ال يكيون يي  لوالدع فهيل ل؛ ألن  ال ي درى ايم دومح 

وجاء ي  لوالد ب د ذيي   يل يحيق يهيم ايروايية بت ي      إذا تزوج  ذا ايميصوص يف  ذه اإلجازة ما عقب  

 اإلجازة لم ال؟

ي   بدا ودتمر  وتالحظون لن ب ض  ذه األنواع ايتي مر    عا مين ب يض ايمجييزينال ش  لن فيهيا تود 

مسائل تقديرية متوق ةع وإنما مسائل حص ت فاحتاج ل ل اي  م إيب بيان لحكامهياع  ايمسائل ييست   و ذه

 فإذا وق ت م ل  ذه اإلجازة فما حكمها؟ و ل تص  ايرواية هبا لم ال؟

اإلجازة إخبار؛ يكدهيا تيت يف  فايصحي  يف م ل  ذا لن  ال تجوز ايرواية ي م دوم؛ ألن  تقدم م دا لن

يعن ايسيماع  بايجم يةع فيإذا كانيت  ولن اإلجيازة إخبيار   عبايتفصييل ماع وايقيراءة إخبيار  وايقيراءة يف لن ايس 

 ما دام رير موجود كيف يكون إخباره؟! هفإن ايم دوم ال يص  إخبار   عاإلجازة إخبار

وب ييض ل ييل اي  ييم لجيياز  ييذا ايدييوع ميين اإلجييازة بديياء  ع ييب قيادييها وتيريجهييا ع ييب ايوقييف ع ييب 

 يذا ايوقيف يي  وألبدائي  لو لن يقيوا:  :شييويإن ب ض ل ل اي  م يرى جوازه كأن يقيوا ايم دومع ف

جد لويئي  جيزوا  ذا ايوقفع فإذا و   ذا ايوقف ألبداء فالن وإن يم يكونوا موجودينع فإن ب ض ايفقهاء ي  

 ستحقون يألخذ من ذي  ايوقفع ويذي  يقوا ايحافظ اي راقي:األبداء ب د ذي  فهم م  

 ثَِّلَ َوْهَو مُ 

 بِاْلَوْقِ ، َلكِْن )َأَبا ال َّيِِّب( َرْد ... كَِلْيِهَما
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إميا لن تكيون اإلجيازة ي م يدوم بيأن يفيرد م  :ل  لن ك يهما لن اإلجازة ي م دوم تدقسم إيب قسيمين

ألبدياء فيالن لن يييرووا عديي ولبدياء فييالن  يؤالء يييم  لجييز    :دون لن ي حقهيم بنيييرهع كيأن يقيوا باإلجيازة

 يم يوجدوا.يي قوا و

يفييالن لن يييرو  عدييي  جيييزوا ألبيييهم ويقييوا: لجييز   بييا في  لن يييذكر م ع ييب دييبيل ايت   :الن،،و  الث،،اين

 وي قب ع فهذا  و ايقسم اي اين.

إجييازة  كوهنميياوال شيي  لن ايقسييم اي يياين لخييف ميين ايقسييم األوا؛ يكيين كييال ايقسييمين يشييرتكان يف 

 ألواع وب  هم لجاز ايقسم اي اين.وب ض ل ل اي  م مدا من إجازة ايقسم ا عي م دوم

ي داودالبن لبي وم ل ايحافظ اي راقي بإجازة ايم دوم بإجازة  ئل إجيازة فقياا صاحب ايحائيةع فإن  د 

لجازه ولجاز لبداءه ولبدياء لبدياءه اييذين ييم  :ي  وألوالدك ويحبل ايحب ةع فهو يقوا قد لجز    :ي شيو

جييزه ويجييز م يرو  نتياج ايدتياجع فهيذا مين بياب ايتأكييد وي  ي قواع وحبل ايحب ة كما  يو يوجدوا ويم ي  

 .ريت ذرية ذريت  وذ

 يكن ايصحي  يف كال  ذين ايدوعين كما تقدم لهنما ال تجوز ايرواية هبما كما قاا:

 َلكِْن )َأَبا ال َّيِِّب( َردْ 

راج  يف م يل لبا ايليب  و ايفقي  صاحب ايلر  لحد لئمية ايشياف ية وفقهاءنيا ايكبيار وقويي   يو ايي

  ذا.

 قاا:

 َكَذا أبو َنْصرَ  

ا لجاز ايرواية هبذه اإلجازة لبو نصر ايفقي  و و لبو نصر اييليب و و لبو نصر ايصباغ صاحب  علي  

ا مدا مدها كما قاا لبو ايليب ايلر : فإهنما يقوالن ببلالهنا.  كتابع كما لن لبو نصر لي  

ا اييليب ايبنداد  وي  جزء ملب يا ع يب  عوع يف إجيازة ايم يدوملجازه لي   ولجاز يا كميا تقيدم قياد 

 ايوقف ع ب ايم دوم قاا:

 َوَج،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اَز ُمْ َلَق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا

 

نْ،،،،َد اْلَخ ِْي،،،،ِب َوبِ،،،،ِه َق،،،،ْد ُس،،،،بَِقا 
ِْ 

اءِ  ِم،،نِ  - 475  ْم،،ُرْوَس َم،،َع اْلَف،،رَّ ُْ  اْب،،ِن 

 

ل،،،،ى اْس،،،،تَِواءِ   َْ  َوَق،،،،ْد َرَأى اْلُحْك،،،،َم 

تِِه َم، - 476   ْن َتبَِع،افِي اْلَوْقِ  يف ِص،حَّ

 

 َوَمالَِك،،،،،،،م َمَع،،،،،،،ا َأَب،،،،،،،ا َحنِْيَف،،،،،،، َ  

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

640 

نداد  لن لصحاب لبا حديفة وماي  قيد لجيازوا وحكب اييليب ايب   يقول الحاف  العراقي يف الهرح:

ا حاا اإليقاء م يل لن يقيوا عايوقف ع ب ايم دوم وقفيت  يذا ع يب مين يوييد  :وإن يم يكن لص   موجود 

 ن.يكن وقف  ع ب فال وإن يم عيفالن

ا حجييتهم ايقييياس ع ييب ايوقييف؛ يكيين ايمسييأية   ييذه مسييأية ع مييية و ييي ميين بيياب  -كميا تقييدم-فيإذ 

ييره انقلياع وفجيوةع وال ال يجوز ي م دوم؛ ألني  يكيون بيدي  وبيين مين ي   -كما تقدم-اإلخبارع واإلخبار 

جاز يف كتاب  وإن يم يكن يف عصره  .يكون  داك فرق بيد  وبين من يقف ع ب كالم  ذا ايم 

ا يف وق ا اييالصة لن اإلجازة ي م دوم ايذ  يم يكن موجود  ويكفيديا ع ت اإلجازة ايصحي  بلالهنياإذ 

يبلالهنا ما تقدم لن اإلجازة  ي يف نفسها ض يفةع فك ما ادرتد دا بايتجويز وايتسا ل ازداد اي ي ف كميا 

 تقدم م دا يف اإلجازة بوصف األمور.

 ع يستحيل إخباره ع ب وج  متصل.ه  مكن إخبار  وايم دوم ال ي  لهنا إخبار  ومن الحج  ْلى إب الها

قد يؤيف اي ايم ايكتاب وفي  كالم من كالم ع ثم يبقب ب يده مئيا  ايسيدين و يو ييير  :قد يقوا قائل

ايداس بما يف  ذا ايكتابع ن م  و يير م في ؛ يكدهم ال يروون  عد  بوج  متصل؛ ألهنم ييم ييدركوه وييم 

ا متصيل إنميا يرووني  عدي  ع يب ديبيل ايوجيادة ايتيي يدركوا عصرهع وإ نما يروون  إن يم يكن يديهم إديداد 

 ديأتيدا ايكالم ع يها إن شاء اهلل يف موض ها.

  ذا ما يت  ق بايدوع ايسادسع ندتقل إيب ايدوع ايسابا.

 يقوا:

،،،اِبُع: اإِلْذُن لَِغْي،،،رِ َأْه،،،،لِ  - 477  َوالسَّ

 

نْ،،،،،،ُه َك،،،،،،افِرَ أو طِ   َْ  ْف،،،،،،لِ لِلَْخ،،،،،،ِذ 

 َغْي،،،،،،رِ ُمَميِ،،،،،،َ  َوَذا األَِخْي،،،،،،رُ  - 478 

 

 َرَأى )أب،،،،،و ال َّيِّ،،،،،ِب( َواْلُجْمُه،،،،،ْورُ  

 َوَلْم َأِجْد فِ،ي َك،افِرَ َنْق،َلً، َبَل،ى - 479 

 

( َتْت،،،،،َرا ُفِع،،،،،َل  يِّ  بَِحْض،،،،،َرِا )اْلِم،،،،، ِّ

دم لن مين او  عيدال  كميا تقيتقدم يف مباحت ايحديت ايصحي  لن من شرو  ايصحي  لن يكون ايير   

ا و يذا تقيدم م ديا لن  يذه مين شيرو   يا ولن يكيون مسي م  شرو  اي داية لن يكيون اييراو  لو اي يدا باين 

 اي داية وشرو  ايتحمل يف ب ض األنواع.
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ا يب ض  ذه ايشرو  بأن ل   :السؤال والمسأل  التي معنا ههنا جيز و و ريير ممييزع إذا كان ايمجاز فاقد 

 ذا دون دن ايتمييزع لو لجيز ايشيو و يو يف حايية ايكفيرع فهيل  يذه  عمره ثالث ددوا  لربا ددوا 

 فيقوا ايحافظ اي راقي:  اإلجازة تص  او ال؟

،،،اِبُع: اإِلْذُن لَِغْي،،،رِ َأْه،،،،لِ  - 477  َوالسَّ

 

نْ،،،،،،ُه َك،،،،،،افِرَ أو طِْف،،،،،،لِ   َْ  لِلَْخ،،،،،،ِذ 

باإلجيازةع ايلفيل  فايكافر كما تقيدم م ديا األصيل لني  ال يصي ع ال تصي  روايتي ع فهيل يصي  تحم ي  

 كذي  رير ايمميز ال تص  روايت ع فهل يص  تحم   يف اإلجازة قاا:

 َوَذا األَِخْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رُ 

 

 َرَأى )أب،،،،،و ال َّيِّ،،،،،ِب( َواْلُجْمُه،،،،،ْورُ  

 ل  ايلفل رلوا جواز إجازت  وصحتهاع يقوا يف ايشرح: 

ا  ا لو الع فإن كان مميز  فاإلجازة ي  صيحيحة كسيماع  فأما اإلجازة ي صبي فال يي و إما لن يكون مميز 

وإن تقدم نقل خيال  ضي يف يف صيحة ديماع ع وإن كيان ريير ممييز فياخت ف فيي ع فحكيب اييلييب لن 

 ب ض لصحابدا قاا: ال تص  اإلجازة ممن ال يص  ايسماع ي ع قاا اييليب:

ع ؟  تر يف صحتها دد  لو تمييزه كما ي تير يف صيحة ديما ل ي   عودأيت ايقاضي لبو ايليب ايلر 

 فقاا ال ي تر ذي .

ا لبو ايليب ايلر  وايجمهيور كميا نسيب ذيي  إيييهم ايحيافظ اي راقيي  هديا يف األيفيية ييرون لن  إذ 

ا لو رير مميز فإن إجازت  صحيحةع اإلجازة ي  صحيحة.  ايلفل دواء  لكان مميز 

نميا  يي إخبيار إ -كميا تقيدم-ن اإلجيازة إ ن:وج  جيواز اإلجيازة بايدسيبة ي لفيل ريير ايممييز يقوييو

و ذا اإلخبار ايجم ي بايدسبة ي لفل من باب لن يدرك  ذا ايلفل ايصينير بواديلة  يذه اإلجيازة  عجم ي

يف شيرو   نحن ال نقبل روايت  ب د ذي  إال إذا كيان ل يال  ي روايية كميا دييأيت :األدانيد اي اييةع ثم يقويون

نشيرت  ع يي  لال ييرو  هبيا إال إذا كيان ل يال   اإلجازةع فدص  ي  إجازت  وتحم   وإن كان ريير ممييز؛ يكين

 ي رواية كما ديأيت يف شرو  اإلجازة ي    يف ايدرس ايقادم إن شاء اهلل.

جييزون يألطفياا ايرويية عيدهم مين ريير لن يسيأيوا عين وع ب  ذا رليدا كافة شييوخدا ي   :قال الخ يب

يل ب مدهم اإلجازة يب ض األطفاا  وحاا تميزيهمع ل  يحكي اييليب لن ايمشايخ كانوا مب   إدداد م

وي رفون لهنم لطفاا صنار وما ذي  يجيزوهنم ما لباء م وال يسأيون عن لدداهنم  ل ب   ايتميييز لو ييم 

 يب   فإهنم ال يستفص ون يف ذي  ويجيزون ألويئ  األطفاا.
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  يتي ؛ يبقياء وكأهنم رلوا ايلفل ل ال  يتحميل  يذا ايديوع يييؤد  بي  ب يد حصيوا ل :يقول ابن الصَلح

كميا تقيدم -يكين ميا اشيرتا  ايتأ يل  عو ي ف ي ة ايروايية عاإلددادع ل  كما تقدم لن يحوز  ذه ايف ي ة

 وديأيت بايتفصيل يف موض  .

ا لو رير مميز.   ذا ما يت  ق باإلجازة ي لفل دواء  لكان مميز 

ايدبييي  دييم وا ميين ╚بايدسييبة ي مميييز األميير فييي  واضيي ؛ ألنيي  تقييدم لن ب ييض ايصييحابة 

 لجم ين ورووا عد . ╚يف حاا صنر م كايد مان بن بشير وايحسن بن ع ي  ♀

 لما رايب اييال  ايذ  تقدم فهو يف ايصبي رير ايمميز.

: اإلجازة ي كافر.  ايمسأية ايتي  ي تأخذ إشكاال 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

بير بن مل يم   كما يف قصة ج  وقد تقدم لن دماع  صحي ع ل عولما اإلجازة ي كافر ف م لجد فيها نقال  

يقييرل يف ديورة ايلييورع قياا فكييان ذيي  اوا مييا وقيا ميين اإلديالم يف ق بيييع  ♀لن ديما ايدبيي 

فسييماع ايكييافر صييحي ؛ يكديي  ال يييرو  إال ب ييد إدييالم ع ال تجييوز روايتيي  إال ب ييد إدييالم ع فهييل يقيياا يف 

 يقوا ايحافظ اي راقي: اإلجازة كما يقاا يف ايسماع؟

تقدمين وايمتأخرين اإلجيازة ي كيافرع وييم يجيد دماع  صحي  ويم لجد عن لحد من ايم   قد تقدم لن

الحد من اي  ماء لن  كيان ي   يا مين األطبياء بدمشيق ممين رليتي  ع جييز مين ييم يكين مسي م  قياا: إال لن شيص 

 محمد بين عبيد ايسييد ديما ايحيديت يف حياا يهوديتي  ع يب لبيي عبيد اهلل :بدمشق ويم لدما إيي  يقاا ي 

ولجاز ابن عبيد ايميؤمن يمين  عكتب ادم  يف طبقة ايسماع ما ايسام ينومحمد بن عبد ايمؤمن ايسور ع 

 دما و و من جم تهم.

وييم يكين  ع ذا طبييب كيان قيد كتيب اديم  يف ضيمن األديماء اييذين ط يب يهيم اإلجيازة :ل  يقوا

ا يف ذي  ايوقتع وجاء  ذا ايشيخ ولجاز ي جميا ومدهم  ذا ايلبييب اييهيود  اييذ  كيان يف طبقية  مس م 

 ايسماع.

ايحافظ لبي ايحجاج يودف بن عبيد اييرحمن  وكان ايسماع واإلجازة بح ور قاا ايحافظ اي راقي:

 وذي  يف رير جزء ما مدها ف وال لن ايمز  يرى جواز ذي  ما تقربوا. عوب ض ايسماع بقراءت  عايمز 
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 ز  ويو يم يكن يجيز  ذه اإلجازة يما لقر ا.ل  لن  ذه ايلبقة قرل  األدماء ايتي فيها ع ب ايم

 ثم  دى اهلل ابن عبد ايسيد يإلدالم وحدث ودما مد  لصحابدا. قاا:

فأخذ ايحافظ اي راقي من  ذا لن ب ض ل ل اي  م يجيز اإلجازة ي كافرع ويكن يشكل يف  ذه ايقصية 

مد  لني   يو مسي م لو كيافرع ل  عبيد لن ايشيخ ربما يم يتصف  األدماءع ثم إن ادم  ذا ايرجل قد ال يتبين 

 ايسيد ايديان ربما ظن ايشيخ لن  ذا ايرجل ممن كان ع ب اإلدالم.

يكين يشيكل ع يب  يذه  عويكيون مين بياب األوييب عويبقب ايمستدد األكر يف  ذا قياس ل يل ايسيماع

جازع فهي بايدسبة ي لفل من با ب إحسان ايظين لني  ايق ية لن اإلجازة فيها شيء  من ايتزكية وايرتريب ي م 

ديكون يف ايمستقبل من ل ل اي  م وييرو  هبيذه اإلجيازة؛ يكين بايدسيبة ي كيافر فيإن اييدف  تدقيبض عين 

إجازهتا؛ ألن  ذا في  شيء من ايتسا ل ايكبير إال إذا ع  م مي ال  لن  يذا ايشييو يرجيب يي  اإلديالم ولني  

ا عد  كالم يدا ع ب حب  يإلدالمع ف م  ا إلجازهتا.قريب من اإلدالم ود   هذا قد يكون مصور 

ا من لن يؤتب ينير ل   .  ولما يف األصل اي  م لرفا شأن ا ومقام 

  ذا ما يت  ق باإلجازة ي كافرع فهي كما قاا ايحافظ اي راقي:

 َوَلْم َأِجْد فِ،ي َك،افِرَ َنْق،َلً، َبَل،ى - 479

 

( َتْت،،،،،َرا ُفِع،،،،،َل  يِّ  بَِحْض،،،،،َرِا )اْلِم،،،،، ِّ

ْد فِ،،ي اْلَحْم،،ِل َأْيَض،،م َوَل،،ْم َأِج،، - 480 

 َنْقَلَ 

ْع،،،،َلَ  
 َوْه،،،،َو ِم،،،،َن اْلَمْع،،،،ُدْوِا أوَل،،،،ى فِ

و يي اإلجيازة ي حميل إذا كيان ايلفيل  ع ذه ايمسأية اي اي ة من فروع ايدوع ايسابا من لنيواع اإلجيازة 

ة تجياز وت رفون لن اإلجازة ييست خاصة بايرجااع اإلجاز حمال  يف بلن لم  فهل تجوز ي  اإلجازة لم ال؟

ايدساء كما يجاز ايرجاا وايدساء شيقائق ايرجياا ميدهن مين يل يبن  اي  يم ويل يبن  اإلجيازا ع فيإذا كانيت 

فإذا وجد ايلفيل ب يد ذيي   يل يجيوز لن  ايمرلة حامال  وط بت اإلجازة يلف ها فهل تصوغ  ذه اإلجازة؟

 يرو  هبذه اإلجازة لم ال؟

 :ؒ فيقوا ايحافظ اي راقي 

ِج،،ْد فِ،،ي اْلَحْم،،ِل َأْيَض،،م َوَل،،ْم أَ  - 480

 َنْقَلَ 

ْع،،،،َلَ  
 َوْه،،،،َو ِم،،،،َن اْلَمْع،،،،ُدْوِا أوَل،،،،ى فِ

َو )لِْلَخ ِْي،،،ِب( َل،،،ْم َأِج،،،ْد َم،،،ْن  - 481 

 َفَعَلهْ 

 ُقْل،،،ُت: َرَأْي،،،ُت َبْعَض،،،ُهْم َق،،،ْد َس،،،َأَلهْ  

 َم،،،،ْع أبوْي،،،،ِه َفَأَج،،،،اَز، َوَلَع،،،،ْل  - 482 

 

َل األَس،،،ماءَ   ،،،فَّ  ْل فِْيَه،،،ا إِْذ َفَع،،، َم،،،ا اصَّ

ل،،ى َم،،ا َذَك،،ُرْوا - 483  َْ  َوَينَْبِغ،،ي اْلبِنَ،،ا 

 

 َه،،،ْل ُيْعَل،،،ُم اْلَحْم،،،ُل  َوَه،،،َذا َأْظَه،،،رُ  
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لن  يم يجد من ف يل  يذا ايديوع مين لنيواع اإلجيازة؛ يكين ايحيافظ اي راقيي  :بأن يقوا اييليب يقوا

يا ألبويي  ونقيل بصيينة وإنما لجاز ي عيكن يم يجز ي  ادتقالال   علنا وقفت ع ب من لجاز ي حمل يقوا:   تب  

وقيد رلييت ب يض شييوخدا ايمتيأخرين ديأا اإلجيازة يحم ي  ب يد ذكير لبويي  قب ي   اإلجازة يف ايشرع قياا:

وجماعية م ي  فأجياز فيهيا و يو ايحيافظ لبيو دي يد اي الئيي ورلييت ب يض ل يل ايحيديت قيد احيرتز عيين 

اع فهيو  يقيوا ايحيافظ اي راقيي إن شييي  اي الئيي اإلجازة ي  ما لن  يم يسمب يف اإلجازة وإن كيان موجيود 

يا ودرايية ب  يل ايحيديت  صاحب كتاب جاما ايتحصيل يف لحكيام ايمرادييل و يو لحيد حفياظ وقتي  ع م 

إن اي الئييي لجيياز يحمييل مييا لبوييي ع قيياا م دييب ذييي  لن ب ييض  وفقيي  ايحييديتع قيياا ايحييافظ اي راقييي:

 ايمحدثون يجيز  ذا ايدوع من لنواع اإلجازة.

يقيوا األصيل فيهيا  يل ايحميل ي اميل م ام ية  ؟ل يف هذه القضي ؛ قضي  اإلجازا للحملما هو األص

كم يدبدي ع ب  يذا األصيلع فيإذا عام ديا ايحميل م ام ية ايم يدوم فيإن فايح   ايم  وم لو م ام ة ايم دوم؟

  ذه اإلجازة ال تجوز؛ ألن اإلجازة ي م دوم ما تجوز. 

إلجيازة تجيوزع فكيأن اي الئيي يف إجازتي  ايسيابقة ييرى لني  وإن عام دا ايحمل ع ب لن  م  يوم فهيذه ا

 ي امل م ام ة ايم  وم ويقوا ايحافظ اي راقي يف األيفية:

  َوَهَذا َأْظَهرُ  

لن ايحمل ي امل م ام ة ايم  وم وال ي امل م ام ية ايم يدوم؛ ألني  شيب  موجيود إنميا اييذ  ال ي  يم 

ا م ياىف لو ال؟م ال  ما  و؟  ل  و ذكر؟  ل  و لن يب؟  يل دييي فهيذه األميور  يي األميور ريير  رج دي يم 

 ايم  ومة وإال فايحمل م  وم وعالمت  م روفة رير مجهوية.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

 َوالثَّ،،اِمُن: اإِلْذُن بَِم،،ا َس،،َيْحِمُلهْ  - 484

 

،،،،ا ُنْب ُِل،،،،،هْ   ،،،،ِحْيُل َأنَّ ،،،،ْيُ ، َوالصَّ  الهَّ

ْص،رِيِّ  - 485  َْ َي،اَ  بَ  وبع،ُض   َذَل،،هْ ِْ

 

 َو )اْب،،ُن ُمِغْي،،َ ( َل،،ْم ُيِج،،ْب َم،،ْن َس،،َأَلهْ  

 َوإِْن َيُق،،ْل: َأَجْ ُت،،ُه َم،،ا َص،،لَّ َل،،هْ  - 486 

 

ِمَل،،،،،،هْ   َْ ، َفَص،،،،،،ِحْيلب   أو َسَيِص،،،،،،لُّ

( َوِسواُه أوَحَذْف  - 487  اَرُقْ نِيُّ ،،،َرْف   )الدَّ َْ  َيِص،،،لُّ َج،،،اَز الُك،،،لُّ َحْيُثَم،،،ا 
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جيز ايشيخ ايت ميذ بما ديتحم  ع ل  كأني  مي ال  ييأيت ايت مييذ إييب : لن ي  االنو  الثامن من أنوا  اإلجاز

: ييي  ييي إديداد يف مسيدد فيق،ول ل،ه اله،ي سيدد  لبيي بكير ايبيزارع ريد لن لرو  عد  م  ايشيخ ويقوا ي : ل  

يي  لن  لجيز    :يكن دأط ب  ذا اإلدداد من ب ض ايمشايخع ثم ب د ذي  لجييزه يي ع فيقيوا يي  عايبزار

   عدي مسدد ايبزار ب د صحة تحم ي ي .ترو

ال شي  لن ايصيحي  لن  يذه إجيازة باط ية؛ ألني  كميا مير م ديا يف  ؟فهل ه،ذه اإلج،ازا ص،حيح  أا َل

ا ما ت   فكيذي  ال  عقاس اإلجازة ع ب ايبياع ع يب ايبييوع فيال يصي  بييا ميا ييي  عديدكاألنواع ايسابقة ك ير 

وإنما كان يدبنيي يمين كيان ي سيأا  يذا لن يحييل ايت مييذ ع اط ةيما يم تتحم  ع فهذه إجازة بتص  اإلجازة 

ع ب من ي  حق ايتحملع فيرو  عد  لو م ال  إذا كان ييم يف يل  يذا ف  يب لقيل تقيدير يقيوا يي  اصير ع يي 

حتب يحق يي رواية  ذا ايكتاب فأروي  ي ع ما لن ايدصيحة لن  يديي  ع يب مين دييرو  عدي   يذا ايكتياب 

 يف ايوقت نفس .ونازية  ة عد  بدا لن يج ل  ذه ايرواية نسيئة فيشرتكان يف ايرواي

ْصرِيِّ ) يقوا ايحافظ اي راقي: َْ َياَ  َبَذَل،هْ  وبعُض  ل  لن ب يض ل يل اي  يم ممين كيان يف عصير ع (ِْ

 ا  ف ل  ذا ايدوع من لنواع اإلجازة و و باطل كما تقدم.ي  ايقاضي ع  

ع «ب ض ايمتأخرين واي صريين يصيد ون  ورليت  »: وذكروا قصة يف  ذا ايم دب يقوا ايقاضي عيا 

إال لين قرل  يف فهردة لبي مروان عبد ايم ي  بين زييادة اهلل ايلبديي قياا: »ل  إجازة ما يم يتحم   ايمجيز 

نيت فجاءه إنسان ا فسيأي  اإلجيازة يي  بجمييا ميا رواه إييب كدت عدد ايقاضي بقرطبة لبي ايوييد يون  بن م  

ييا  يذا ي ليي  ميا  :جب  إيب ذي  فن ب ايسائلع فدظر إيي يون  فق ت ي ب دع ف م ي   وما يروي  عتارييها

 .«يم يأخذ  ذا محااع فقاا يون   ذا جوابي

جييزه ميا تحم ي  وميا دييتحم   فيأببع ل   يذه إجيازة ريير نييت لن ي  ل   ذا ايلايب ط ب من ابين م  

اإلنسيان ال يسيتليا  ؟لي  ما ييم يأخيذ ل ي  :م قوية ما ديتحم  ع فكأن  ر ب فقاا ي  ايقاضي عيا 

 فكذي  بايدسبة يإلجازة. ع ك  وتصرف تحت م   و يم يكن عدده و لن ي لي ما

 يقوا:

 َوإِْن َيُق،،ْل: َأَجْ ُت،،ُه َم،،ا َص،،لَّ َل،،هْ  - 486

 

ِمَل،،،،،،هْ   َْ ، َفَص،،،،،،ِحْيلب   أو َسَيِص،،،،،،لُّ

اَرُقْ نِيُّ  - 487   )ال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،دَّ

 

 ................................... 

 ي  ما ص  ويص  عدده من مسموعا  فهي إجازة صحيحة. يقوا: ولما إذا قاا لجز   
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يفيالن لن ييرو  عديي ميا  ل  يقوا ال يشكل ع يدا ما إذا ادت مل ل ل ايحيديت  يذه اي بيارة: لجيز   

ص  عدده من مسموعايت لو يص ع  ذا يي  مين بياب تحميل ميا ييم يتحم ي  ايمجييزع وإنميا مين بياب لن 

فيحتياج اييراو  لن يتأكيد عين  يذا ايميرو  لو عين ايكتياب مين  عت يهيم مروييا  ك ييرةلصحاب ايحدي

يتأكد عن طرييق ديبت ع عين طرييق فهيرس فهردي ع عين طرييق زمالئي   مرويا  شيي  لم ال فكيف يتأكد؟

اي قا  اآلخرينع فهو إذا ك ما ص  ي  لن ايكتاب ايفالين من مروييا  شييي  ف ي  لن يرويي  عدي ع ميا صي  

 ب لو يص  يف ايمستقبل فهو داخل يف  ذه اإلجازة؛ يكن بشر  و و لن يكون تحمل ايشييخ يهيذا فيما م

فإذا نزيت إجازت  يف ليف ولرب مائية وعشيرين مين  عايمرو  قبل تاريخ اإلجازةع فيتأكد من تاريخ اإلجازة

وإال  ع إجازتيي شيييي ع فالبييد ان يتأكييد لن رواييية ايشيييخ يهييذا ايكتيياب كانييت قبييل  ييذا ايتيياريخ؛ يتييدخل يف

 دخ ت يف ايدوع األوا ايذ  ق دا لن  كيف يبيا ما يي  عدده وكيف ي لي ما يم يأخذ؟!

 :ب،ل أن قول،ه ويص،ل أو سيص،ل َل يل، ا أن ي،ذكره، أي ل،و ق،ال ،هذا فعله الدار ق ن،ي وغي،ره»: يقول

ا اله،را كل،ه أج ت له أن يروي ْني ما صل ْنده من مسموْاتي ففنه َل يحتاج أن يق،ول وص،ل؛ ألن ه،ذ

 .«سواًء ما كان منه بالفعل الماضي صل أو يصل كله يف المستقبل، فهو داخل تحت العموا

يف مبحت شر  اإلجيازة بتوديا لك ير  -إن شاء اهلل- ذا ايشر  لو  ذه ايمسأية ديأتيدا ايكالم ع يها 

 يقوا:

 َوالتَّاِس،،،ُع: اإِلْذُن بَِم،،،ا ُأِجْي،،،َ ا - 488

 

 : َل،،،،،،ْن َيُج،،،،،،ْوَزالَِه،،،،،،ْيِخِه، َفِقْي،،،،،،َل  

تَِم،،،،ادُ  - 489  ْْ ،،،،ِحْيُل: اَل ، َوالصَّ  َوُردَّ

 

،،،،،،،،ْادُ   َزُه النُّقَّ َلْي،،،،،،،،ِه َق،،،،،،،،ْد َج،،،،،،،،وَّ َْ 

 إيب آخره. 

وييت ف عين األنيواع ايسيابقة بيأن ايييال  فيي  ديهل و يو  ع ذا ايدوع ايتادا  و من لدهل األنواع

 إجازة ايمجاز.

يا بروايية جيز مين : ل  إذا كان ايشيخ قد ل  إجازا المجاز مشيايي  بروايية كتياب وشييي  قيد لجييز لي  

إجيازة  كتابع فايت ميذ ديرو  بإجازة ايشيخ عن إجازة شيخ ايشييخع فهيل  يذه اإلجيازة صيحيحة لم ال؟

 ايمجاز.
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فايصحي  لن توايي اإلجازا  ال بأس ب  وجائزع ومن مد   من باب ايحيرص ع يب ايسيماع وايقيراءة 

 دبيل اإلجماا.ولخذ اي  م بايتفصيل يي  ع ب 

 وقاا ايحافظ اي راقي:

..................................... 

 

،،،،،،،،،،،،،ْادُ   َزُه النُّقَّ  َق،،،،،،،،،،،،،ْد َج،،،،،،،،،،،،،وَّ

ْق،،َدهْ  - 490  ُْ  أب،،و ُنَع،،ْيَم، َوَك،،َذا اْب،،ُن 

 

اَرُقْ نِيُّ َوَنْص،،،،،،،،رب َبْع،،،،،،،،َدهْ    َوال،،،،،،،،دَّ

  ب ض ايكالمع وايدار لحد ايحفاظ ايكبار يف عصره وتجد في دةوابن عق علبو ن يم صاحب األيفية 

قلدي  و اإلمام ايم رو  ونصر نصر لحد فقهاء ايشاف ية ايمشهورينع  ؤالء ك هم لجازوا ايرواية 

 بتوايي اإلجازا .

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َواَلى َثَلََثم بفَِجاَزاَ  َوَنْصرب َبْعَدهْ 

و  عين شييي  باإلجيازة لن نصر و و نصر بن إبرا يم ايمقددي روى ب الث إجازا ع يير :ل  يقوا

ولميا ع ا باإلجازةع فهذا يدا ع ب جواز ياوشيي  يرو  عن شيي  باإلجازة وشيخ شيخ ايشيخ يرو  لي   

 توايي اإلجازا  يف ايسدد ال يقدح في .

 ذكر يف ايشرح ايحافظ اي راقي عدة لم  ة يرواية اي  ماء باإلجازا  يمكن مراج تها.

 قاا:

 ُيْعَتَمْد  اَلى بَِخْمسَ َوَقْد ... َرَأْيُت َمْن وَ 

 لن  رلى يف ب ض األدانيد من يرو  بيم  إجازا : :ل  يقوا ايحافظ

إجازة عن إجازة عن إجازة عن إجازة عين إجيازةع و يذا يف عصيرنا ايحيايي تميادى ايدياس فيي  وك ير 

اع فإذا كان ايحافظ اي راقي يقوا: جيازة ويف عصيرنا عشير لو عشيرين إجيازة ألن اإل «إجازاتخمس » جد 

 صار   ي لر ب لنواع ايتحمل ايتي يف  ذا اي صر ايحديت ايذ  نحن في .

 يف آخر  ذا ايمقلا من األبيا  يقوا ايحافظ اي راقي:

،،،،،،ُل اإِلج،،،،،،اَزهْ  - 492  َوَينَْبِغ،،،،،،ي َتَأمُّ

 

 فحي،،،،،ُ  َش،،،،،ْيُ  َش،،،،،ْيِخِه َأَج،،،،،ْاَزهْ  

 َبِلْف،ِ  َم،،ا َص،لَّ َلَدْي،،ِه َل،ْم ُيَخ،،طْ  - 493 

 

  ِْ  نْ،،،َد َش،،،ْيِخِه ِمنْ،،،ُه َفَق،،،طْ َم،،،ا َص،،،لَّ 
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يا تيرتبط بشيرو  اإلجيازة ودييأتيدا ايكيالم ع يهيا؛ يكين نيذكر ا  ديا ع يب ديبيل  ل   ذه مسيأية لي  

 االختصار.

ل  يقوا ليها ايت ميذ يدبني لن تتأمل يف يفظ اإلجيازة ايتيي لجيازك هبيا ايشييخ؛  ؟ما معنى هذا الكالم

يتي ع ي  ما يص  ي  روا فإذا كان شيخ ايشيخ قاا ي شيخ لجز   ألن ايشيخ ربما  و يرو  بإجازة لخرىع 

ا  ذه ييست  ع ما يص  عددك لن  من مرويايت عاميةع وإنميا  يي إجيازة مقييدةع بمياذا قييد ا  ل قية  م   إجيازة   إذ 

بما يص  عدد ايشيخع م دب ذي  لن ايشيخ يدبني لن ي ر  لن  ذا ايكتاب ايفالين وايكتياب  شيخ ايشيخ؟

مرويا  شيخ ايشيخع يتفرع عن ذي  لن ايت ميذ البد لن ي ير  لن شييي  صي  عديده لن شييخ  ايفالين من

ايشيخ يرو   ذه ايكتبع فإذا يم يص  عدد ايشيخ ذي ع ف ي  بايت ميذ لن ييرو  ل  كتياب مين مروييا  

 شيخ ايشيخ.

ا ايكتياب و ذا من ايشرو  ايتي دتأتيدا يف شرو  اإلجيازة و يو شير  ت ييين ايمجياز بي ع ل  لن  يذ

البد لن ت ر  لن شيي  ي  حق ايرواية ب  كما لن شيخ ايشيخ كذي ع كما لن شيخ شيخ ايشييخ إييب آخير 

 اإلدداد البد لن تتأكد من  ذه ايق ية.

 قبل لن نيتم ايدرس من ي لي م ايها ايذ  ذكره ايحافظ اي راقي.

 ييد ال يجييز روايية ديماع  ك ي ؛ وكان ايشيخ تقي ايدين بن دقيق اي يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح:

جيز ي  روايية  ذا اآلن  ذا شر  من شرو  ايشيخع ايشيخ يقوا: ل  ع ث ب  من مسموعات بل يقيده بما حد

يقيوا: بميا ع ث بي  مين مسيموعات  ال يجييز روايتي حيدِّ ن ما ييم ي  ل :ما حدثت ب  من مسموعايتع م دب ذي 

 حدث ب  من مسموعات ع ما فائدة  ذا ايشر ؟

قيد  ذه ايرواية بايمسموعا  ايتي حدث هبيا م ديب ايشر  يشرتط  ايرواة ايمتقدون؛ ألن  حيدما ي    ذا

وصيحة ايكتيب ايتيي  علن  ذه ايمسموعا  ما حدثت هبا إال ألين تأكد  لهنيا مين مروييايت :ذي  لن  يقوا

 
 
 يذا ايشير  يكيي ال لو صحة كتابي ايذ  كان يقرل ع ي يف  ذه ايمرويا ؛ ف يذي  يقييد  عكانت تقرل ع ي

 تدخل ايكتب ايتي يم تقرل ع ي  ويم يسم هاع ربما يكون وقا فيها ب ض ايي ل فيتداىف ذي  هبذا ايشر .

يدبني ع ب  ذا ايشر  ايذ  ذكره ابن دقيق اي يد لن  ال يحق ي ت مييذ لن ييرو  مين طرييق ابين دقييق 

ث ب  ابن دقيق اي يدع ل  حتب يو كان ي  إجازة يف كتب لخرى؛ يكد  ييم يحيدث هبيا  اي يد إال من كتاب حد 
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يتالمذت ع فهيذا ي مجياز  فإن  ال تص  روايت  يها؛ ألن  قيد اإلجازة بما حدث ب ع حدث ب  ل  رواه ولدم  

 حدث ب  ف ي  ي مجاز لن يروي .لما ما يم ي  ع ان يروي 

ايقيادم إن شياء اهلل ت يايبع  نكتفي هبذا ايقدر وما يت  ق ب فظ اإلجازة وايمشار هبا لن نأخيذ يف اييدرس

 فإذا كان  داك لدئ ة نقرل ا ونجيب ع يها بإذن اهلل.
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َؤال كما لن  يجوز بيا ايم دوم ايذ  ضمن في  ايبيائا وجيوده متيب شياء  يل تجيوز اإلجيازة مين  :السُّ

 شيخ يت ميذه إذا ع م ايشيخ لن  يجاز؟

ايم دب فهمدياه ل  يقيوا: إذا كيان بييا ايم يدوم ع ع ب كل صينة ايسؤاا فيها ما فيها؛ يكن : الجواب

ا من حيت األوصا  ومن حيت ايزمن إييب آخيرهع  ايم  وم فأن  يقصد بيا ايس م وما شاهب  إذا كان م  وم 

 فإذا جاز ذي   ل يجوز يف اإلجازة؟

قياس يف م يل  يايقاعدةع وال  م  ذا بيا مست دب منست دب من ايقاعدة م ل بيا ايس   ذا م  إن  :أوًَل نقول

 ويبقب لن ايم دوم ال يجوز إخبارهع فكذي  ال تجوز إجازت .ع  ذا ع ب االدت داء

ب ض ل ل اي  م كما تقدم يجيزون إجازة ايم دوم بداء  ع ب م ل  يذه األقيسية كميا قاديوه  :ْلى كلَ 

لميا ع يب ع ويو كان ع ب دبيل االدتقالا عع ب ايوقفع ايوقف ي م دوم عدد ب ض ايفقهاء يرون لن  جائز

ا يف وقيت ايوقيف  دبيل ايتبا فال إشكاا عدد لر ب ايفقهاء بجواز ايوقفع ل  حتيب مين ييم يكين موجيود 

 فإن  إذا كان يدخل يف ايوصف ب د ذي ع فإن  يستحق .

َؤال  ما حكم لخذ اإلجازة عن طريق اإلنرتنت؟ :السُّ

يهياتف ايجيواا لو االتصياا عين بايدسبة الدت ماا ودائل االتصاا ايحدي ة م ل ا ع ب كل  : الجواب

ومييا شيياب  ذييي  ل ييم شيييء لن ال يفقييد االتصيياا؛ ألنيي  إذا فقييد االتصيياا انقل ييت  ييذه  عطريييق اإلنرتنييت

جييز وي ير  صيوت  وي ير  شيصي  عاإلجازة ويمكين اآلن  عوانقل ت  ذه ايودي ةع فإذا كان ي ير  ايم 

-ا م رفة ايمجاز ال تشيرت ؛ ألن اإلجيازة لمع مد  ومن شيص ع فإن ذي  جائز دائ حتب رؤيت  فإذا تأكد 

ومن باب ايحت ع ب اتصاا األدانيد؛ وييذي  قيد يكيون ايمجياز يف  ع ي من باب ايتشجيا -كما ديأتيدا

ونق   ي حديت بوادلة ت ي  وقت اإلجازة رير ل لع ثم يتأ ل ب د ذي  ويص  إجازت  لو روايت  وتحم   

يا م يرو  بايقتياا ي    ي ديي لن ي   ايفادق؟ ندتقي دؤاا يقوا: ما حكم إجازةع اإلجازة جييز ايشييخ شيص 

 شيئ ا من ايفسق.

لشرنا يف لثداء اييدرس قبيل ق ييل لن اإلجيازة  يي مين بياب إحسيان ايظين وإحسيان ايظين بيأن يكيون 

فيإن  عايشيو رير م رو  بأمر يقدح في ع فهيذا مين بياب إحسيان ايظينع وال يشيكل ع يديا ق يية ايكيافر



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
651 

ي كافر األصل لهنيا ممتد ية إال يف ايصيورة ايتيي اديت ديت قبيل ق ييلع مين لني  ربميا كيان  األصل يف اإلجازة

وربما يتسا ل ب ض ل ل اي  م اإلجازة ي ؛ يكين فيميا  عة تدا ع ب ذي و داك دالئل قوي   عس مقريب لن ي  

 هلل ت ايب.يبدو لن  يدبني لن ال ت لب اإلجازة إال بشروطها كما ديأتيدا يف ايدرس ايقادم إن شاء ا

خيارج اييدرس وال داعيي يي ؛ ألن عيادا  ايدياس تيت يف واييدخوا يف م يل  يذه   دا دؤاا لرى لن 

 ايتفاصيل ال يهم.

َؤال  مكن يف  ذا اي صر لخذ االدانيد بايسماع لو ايقراءة عن ايمشايخ ايمسددين؟ي   ل      :السُّ

ايخع ل  م ل ايكتب ايسيتة ميا زاييت تص ة بايسماع وايقراءة عن ايمشن مع ك ير من ايكتب ما زايت م  

متص ة بايسماع وايقراءة عن ايمشايخع فيمكن لخيذ ا بايسيماع وايقيراءةع ولخيذنا عين مشياييدا بايسيماع 

 وبايقراءة يب ض  ذه ايكتب.

َؤال  بحيت يستليا لن يقوا ايلايب قرل  عن شييي؟ :السُّ

 ن قد قرل يقوا قرل .ن م يقوا دم ت ويقوا قرل  إذا كان قد دما وإذا كا: الجواب

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 .سم اهلل ايرحمن ايرحيمب

ين يهيده   إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شيرور لنفسيدا ودييئا  لعمايدياع م 

ن ي  ل فال  ياد  يي ع ولشيهد لن ال إيي  إال اهلل وحيده ال شيري  يي ع ولشيهد لن نبيديا اهلل فال  م ل  ي ع وم 

ع لما ب د: ا ك ير  ا عبده وردوي ع ص ب اهلل ع ي  وع ب آي  وصحب ع ود  م تس يم   محمد 

 .-ت ايب ؒ -نكمل حيت وقفدا يف ايدرس ايماضي يف شرح ليفية ايحافظ اي راقي 
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 :ؒ  هظمَقهل ع نَّ

َ    َذذذذذْ  نَذَ ََذذذذذهْ  -494  ََِّجْ ت ذذذذذه  ِ وْذذذذذ   فَذذذذذ  م

 

َذذذذذذذذذذذذ   ْ َ ْوذذذذذذذذذذذذ  ْ     َذذذذذذذذذذذذْ  ََِّجذذذذذذذذذذذذْ     َذذذذذذذذذذذذهْ    َ إم  

َجذذذذذذذذذذذذذذ ةَ ْ  -495  َذذذذذذذذذذذذذ  ت ْ َتْ َ ذذذذذذذذذذذذذ     م  َ إم  
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذْ  َْسذذذذذذذذذذذذذذذذ َلم  ومذذذذذذذذذذذذذذذذهمر َ َمذذذذذذذذذذذذذذذذْ  ََِّجذذذذذذذذذذذذذذذذ ةَ ْ    مم
َْذذذذذ   َِ  ْ َو مَْذذذذذ    َ    ََ ذذذذذ ْ  -496   َُ  مذذذذَب ْسم

 
 ِِّن ْس َ ذذذذذذذْ   َْسذذذذذذذْ  َِم  مذذذذذذذ    َ ذذذذذذذْ ُ   َ َْسذذذذذذذ ْ  

َِ َِّنذ َهذذذذذذذذذذ  ََ تذ ْ دَذذذذذذذذذذ    -497  َْ  َِّ     ي ذذذذذذذذذذ م
 

َ   مَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  م   َ َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ََ   ْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام      إم
ْ مذذذذْ  ومَاْتذذذذب  َِّْ َ ذذذذ    -498  ذذذذ   إمْ   ُْ ََ  ْ  َ 

 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   فَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ْنوم َ ْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَو َِّْ َ      ُْ  َ  َ ْ    ِّ 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

اإلجيازة وبأنواعهياع وحكيم ت ي  األنيواعع ندتقيل إييب ب د لن لخذنا يف اييدروس ايماضيية ايت رييف ب

 فصل مهم و و ايمت  ق بشر  اإلجازة.

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

َ    َذذذذْ  نَذَ ََذذذذذهْ  - 494  ََِّجْ ت ذذذذه  ِ وْذذذذ   فَذذذذذ  م

 

َذذذذذذذذذذذذ   ْ َ ْوذذذذذذذذذذذذ  ْ     َذذذذذذذذذذذذْ  ََِّجذذذذذذذذذذذذْ     َذذذذذذذذذذذذهْ    َ إم  

ازة من حيت اي نة  يل يقياا لجيز   ذا تقدم م دا يف لوا ايدرس قبل ايماضيع يف ايكالم ع ب اإلج 

 يفالن مرويايتع لو لجزت ع دون حر  ايجر.

فيذكر ايحيافظ اي راقيي  هديا لن لبيا ايحسيين لحميد بين فيارس اي نيو ع ايكبيير ايمشيهورع صياحب 

 كتاب: مقايي  اي نةع وصاحب كتاب: ايمجملع ولشهر كتب  كتاب: ايمقايي .

ا يف م رفية لصيل م ديب ك  ميةع فمين لراد لن ي ير  األصيل يف م ديب ك مية مين و و كتياب مفييد جيد 

 .-ت ايب ؒ -ايك ما  فإن ل م مصدر يرجا إيي  كتاب ايمقايي  البن فارس 

فالبن فارس جزء يليف يسمب مأخذ اي  يمع وب  يهم يسيمي  مآخيذ اي  يمع يكين ي يل ك مية مأخيذ 

م ديا ايسيماع وايقيراءةع فهيو  وتقيدم علحسنع مأخذ اي  م ت دي محل األخذع فمما يؤخذ ب  اي  م اإلجيازة

 .م يف  ذا ايجزء ع ب  ذه األنواعتك   

: م دب اإلجازة يف كالم اي رب مأخوذ مين جيواز ايمياء اييذ  ي سيقاه ايمياا يقول ؒ فابن فارس 

من ايماشية وايحرثع و ذا تقدم يف ايدرس ايماضيع يقياا مدي  اديتجز  فيالن فأجيازينع إذا ديقاك مياء  

 ي  طايب اي  م يسأا اي ايم لن يجيزه ع م  فيجيزه إياه.كذع و ماشيت لألرض  
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وا  ف  م  »: يقول ابن الصَلح ا ل ن  ي ق  ذ  يز ع   ب   
يي خ  ع  «ج  يو  ايش  جييز    يوا  »ايم  ي   ل ن  ي ق  يز   فالن يا »: ف    ل ج 

ال   «مسموعايت مب د اء  ع   ب ك  دِّ ت ق  م  س  اي 
أ   ع ادتجز   م  اب ن  ف ار  يي فالن ا ل ن  ي  ش  ي م    و 

ي ي ب أ ن  ي م   
ن  ي ي ويسم  ي  ذ 

ن ي از  أ ج  ع  ف  ر  ايز   و 
ي ة 
اش  م  ن  اي 

اا  م  م  ي اي 
ق  ي أل د 

ت  ع  ر  ز   إي ب م 
اء  م   .«اي 

فالن يا مسيموعايت لو مروييايتع  ا دون ايحاجية إييب حير  ايجيرع لجيز   فالن ي لجيز    :فمن هن،ا تق،ول

 .ؒ عن ابن فارس في دي  بنير حر  ايجرع  ذا ايذ  ن قل 

 مسموعايت. يفالن   جز   لع يقوا ايشيخ يفالن   لجز    :لن تقوا -و و ايم رو -وي  

يين يج ييل   وذييي   ييو  :اإلجييازة بم دييب ايتسييوي  واإلذن واإلباحييةع قيياا قيياا: ويحتيياج إيييب ذييي  م 

يين يقييواييي  رواييية مسييموعايت ميي ال   ايم ييرو ع فيقييوا: لجييز    ل مسييموعايت ف  ييب دييبيييي   لجييز    :ع وم 

 ايحذ .

جييز يي  ت   جييز يي  لن ييرو  عدي ع ويسيت  رواية مسموعايتع فأنت ت   يفالن   لجز    :األصل لن  تقوا

ايمسموعا ع لن يدقل مدهاع لو لن يستفيد مدهاع فإن  ذا ال يحتاج إيب إذنع وإنميا يحتياج اإلذن مين ناحيية 

 ايرواية.

ن قاا  و يو ايم يا ع فايتقيدير لجيز    عيفالن مسموعايتع ف  يب تقيدير محيذو  لجز    :ف ذي  م 

 رواية مسموعايت. يفالن  

فيالن مسيموعايت دون حير  ايجيرع دون لن  : لجيز   إًذا هنا مسألتان تقدمتا أنه يجوز أن يقول الهي 

يفالنع يكن األوا  ذا ن قل عن ل يل  لجز    :يفالنع وايم رو  لن  يأيت بحر  ايجر فيقوا لجز    :يقوا

 ما تقدم.اي نةع ومدهم ابن فارس ك

: لن  إذا ييم تيذكر ايروايية فالبيد مين تقيدير محيذو  فيكيون ايتقيدير لجيز  يفيالن والمسأل  الثاني 

 رواية مسموعايت.

 ايدرس قبل ايماضي.  ذا من حيت اي نةع وتقدم م دا يف

 :ؒ ثم قاا ايحافظ اي راقي 

َجذذذذذذذذذذذذذذ ةَ ْ  -495 َذذذذذذذذذذذذذ  ت ْ َتْ َ ذذذذذذذذذذذذذ     م  َ إم  
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذْ  َْسذذذذذذذذذذذذذذذذ َلم  ومذذذذذذذذذذذذذذذذهمر َ َمذذذذذذذذذذذذذذذذ ْ    ََِّجذذذذذذذذذذذذذذذذ ةَ ْ  مم
َْذذذذذ   َِ  ْ َو مَْذذذذذ    َ    ََ ذذذذذ ْ  -496   َُ  مذذذذَب ْسم

 
 َْسذذذذذذذْ  َِم  مذذذذذذذ    َ ذذذذذذذْ ُ   َ َْسذذذذذذذْ  ِِّن ْس َ ذذذذذذذْ   
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 .-إن شاء اهلل-عن لبي عمر ديأيت 

شيرو  اإلجيازة  لو ميا  يي شيرو  اإلجيازة؟ عيذكر ايحافظ اي راقيي  هدياع مياذا يشيرت  يف اإلجيازة

ج مت  قة بأحد ثالثة: جاز ب .مت  قة بايم  جازع وايم   يزع وايم 

 بل باإلمكان لن ن يف ايراباع و و ايركن ايراباع و و صينة اإلجازة لو يفظ اإلجازة.

 يكن ايكالم  دا يف ايشر  مت  ق هبذه اي الثة لمور األويبع لما اي فظ فأمره لوض .

جيز.  فهداك ب ض ل ل اي  م نقل شروط ا يف ايم 

جازع  ل  ايلايب. وب  هم نقل شروط ا يف ايم 

جياز بي ؟ جاز ب ع ما  و ايم  ايكتيابع لو ايرواييةع لو ايحيديتع فد قيل عين  وب  هم نقل شروط ا يف ايم 

لن  يقوا كما نق   لحد ل ل اي  م يسمب ايوييد بن بكرع لبيو اي بياس اينمير  بياينين  ؒ اإلمام ماي  

ازة يف صحة ايقوا باإلجازة.ايسراقسليع تويف ددة ثالثمائة واثدتين وتس ينع ي  كتاب يسمب: ايو    ج 

ازة ل  االختصارع اختصار ايقواع يف صحة ايقوا باإلجازةع و ذا ايكتياب ريير ج  موجيودع وإنميا  ايو 

يا ع توجد ايدقوال  عد  ع ع اإلميام ايمشيهورؒ فدقل عد  ل ل اي  م لن  يقيوا: يمايي ع ل  اإلميام مايك 

ا باأل الن يكون ايفرع م   :قاا: يماي   شر  يف اإلجازة ض   .صل حتب كأن   وع  ذا ايشر  األوار 

ا باي  م.الهرا الثاين ا بما ي جيز ثقة يف ديد  وروايت  م روف  جيز عايم   : ولن يكون ايم 

ا ب  حتب ال ي ا اي  م إال عدد ل   .الهرا الثال  جاز من ل ل اي  م متسم   : ولن يكون ايم 

 .من لركان اإلجازةبركن  مدها مت  ق   تالحظون ثالثة شرو  كل شر   

ا باألصل حتب كأن   وع  يذا مت  يق   :فالهرا األول جياز بي ع ل  ايكتياب  لن يكون ايفرع م ارض  بايم 

ا ل  مقاب ال يف كتاب ايشيخ. ض   ايذ  يجيزك ب  ايشيخ البد لن يكون م ار 

جييز : لالهرا الثاين قال عديده ع يم عايميا بميا ي جييز بم ديب يقيوا ل يل اي  يم: لن يكيون ن يكيون ايم 

يا بميا ت يمد  ايكتياب مين  إجمايي بأن  ذا ايكتاب تص  ي  روايت  فقطع يكفي  ذاع ال ي زم لن يكون عايم 

وإنما لن يكون عدده ع م إجمايي ألن  م ال ييرو  ليفيية اي راقييع  عوق اياع ال ي زم  ذا يف اإلجازة مسائل

اقيييع ولنيي  ي جيييز هبييا ايت ميييذع ال ي ييزم لن يرويهييا عيين مشييايي  باإلدييدادع ولن  ييذا ايكتيياب  ييو ليفييية اي ر

 يحفظهاع وال لن ي  م ما ت مدت  ويو بشيء من ايتفصيل.

ا ب .الهرا الثال  جاز من ل ل اي  م متسم   : لن يكون ايم 
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جاز ب  و و ايلايب لن يكون ماذا؟ من ل ل اي  م؛ يكيي ال يقيوا لن ي يا الهرا الثال  : يت  ق بايم 

جاز لن يكون من ل ل ايه م كما ن قل عن اإلمام ماي .اي  م عدد ل   ع فيشرت    يف ايم 

  ذه  ي ايشرو  اي الثة ايمدقوية عن اإلمامع وعب ر عدها ايحافظ اي راقي بقوي :

َجذذذذذذذذذذذذذذ ةَ ْ  -495 َذذذذذذذذذذذذذ  ت ْ َتْ َ ذذذذذذذذذذذذذ     م  َ إم  
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ  َْسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ َلم  ومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهم    مم
ا بما ي جيزع فق دا    دا يكفي اي  م اإلجمايي.  ذا  و ايشر  اي اين لن يكون ايمجيز عايم 

ْلمَ  ِْ  َوَمْن َأَجاَزْه َطالَِب 

ن يم يكين مين ط بية اي  يمع وع  يوا ذيي  كميا مير كيي ال   ويكون ايمجيز من ط بة اي  مع فال يجيز م 

 .ي ا اي  م عدد رير ل   

ا ل  مقابالع يم يذكره يف ايدظم. :ولم يذكر الهرا األول  و و لن يكون ايفرع م ارض 

دا  هدا لن ايحافظ اي راقي يقوا: إن  ذه ايشرو  شرو  كمااع وييسيت شيرو  وجيوب؛ ايذ  يهم

 ألن ايشر  يوجد  داك شر  كماا وشر  وجوبع ما ايذ  ديدا ع ب لن  يرى لن  شرو  كماا؟

َما ُتْسَتْحَسنُ )قوي :   فهذا يدا ع ب ان  ذه ايشرو  شرو  كماا.ع (إنَّ

مياا؟ لم شيرو  صيحة؟ شيرو  كمياا لو شيرو  صيحة ديأتيدا تحرير  ل  يذه ايشيرو  شيرو  ك

 .-إن شاء اهلل-ديأيت 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-ب د لن نسرد ايشرو  ك ها 

ا يم يذكره  هدا؛ ألن  دييأيت ميا ي سيتندب بي  عدي  يف كيالم  ايشر  األوا: و و لن يكون ايكتاب م ارض 

 ايمتوىف ددة لرب مائة وثالثة ودتين. ابن عمرع و و ايحافظ لبو عمر بن عبدايرع صاحب كتاب ايتمهيدع

 قاا:

 وْن أبي ْمر

َِ َِّنذ َهذذذذذذذذذذ  ََ تذ ْ دَذذذذذذذذذذ    -497 َْ  َِّ     ي ذذذذذذذذذذ م
 

َ   مَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  م   َ َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ََ   ْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام      إم
جياز البيد لن  يقوا: إن  ن قل عن لبي عمر بن عبد  اير لن اإلجازة ال تص  إال يما رع يي  ممن اع ايم 

اع ما م دب ما  ا؟يكون ما ر   ر 
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ل  لن يكون يدي  من اي  م بايحديت وفدون  ميا يتجديب فيي  اييليأ واييذيل؛ ألن اإلجيازة ييي  فيهيا 

 قراءة ع ب اي اي مع ويي  فيها دماع مد ع فكيف يتجدب اييلأ وايذيل يف قراءة ما لجيز ب ؟

ا عدده من اي  م هبذا ايفن ما يج    يحذر من ايوقوع يف اييل اع ما ر   أ وايذيل في .بأن يكون ما ر 

قياا:  ؒ لريد لن لقرل ع يكم كيالم ابين عبيداير ب فظي ع يقيوا بين عبيداير ع (َوَما َلَ ُيْهكُِل )قاا: 

 اإلجازة ال تجوز إال بما ر بايصداعةع حاذق ا هبا.

ايصداعة ل  صداعة ايحديتع ما ر هبا بم دب لن  عدده ع يم بايحيديت برواتي ع بمتوني ؛ يكيي ال ييذا  

 داء األداء.وي يلئ يف لث

ي ر  كيف يتداويهاع ل  لن  إذا لراد ايرواية هبذه اإلجازة يكون عدده مين اي  يم بحيت ييرو  دون لن 

ع يء م يد  م رو ع ال ي شيكل إديدادهوتكون يف شع ل  ي ر  كيف يؤد  باإلجازة ي يلئ يف ت   ايرواية.

 يدظمع قاا:و ذا ايذ  يهمدا؛ ألن ايحافظ اي راقي  هدا اختصر اي بارة بسبب ا

جياز بي ع البيد لن يكيون م   ما  و ايذ  ال ي شكل؟ َوَما َلَ ُيْهكُِل  يا ال ي شيكل ل  ايكتياب ايم   يد يا م روف 

جيياز  ييذه قييد تكييون مشييك ةع يكيين بسييياق اي بييارة بتمامهييا يظهيير مييا ع (َوَم،،ا َلَ ُيْه،،كُِل )فقوييي : ع ع ييب ايم 

يياع كمييا ميير م دييا يف ايدييوع األوا ميين لنييواع ل  لن يكييون م  ع(َوَم،،ا َلَ ُيْه،،كُِل ) ايمقصييود بقوييي : يد ييا م روف 

جاز ب  م ي د ا م روف ا. اإلجازةع ق دا  و إجازة    م ي ن يف م ي نع فهو ي دي قويدا يف م ي نع البد لن يكون ايم 

جياز بي ع لميا لن الجزت  رواية صحي  اإلمام ايبيار ع فه :بم دب يقوا ي لايب ين ايكتياب ايم   دا ع 

 .هذا كما تقدم ال تص  م   اإلجازةع فصب  مجهوال   كتاب ا من مرويايت في   : لجزت  م ال  يقوا ي

 اير: فهذا  و ايصي  من ايقوا يف ذي . بن عبداقاا ايحافظ 

 :إًذا ابن ْبد البر اشترا شرطين

ا  :الهرا األول جازع و و لم يكون ما ر  ا يي  عارف ي-ايصداعة بيف ايم  ا بقوانيدي  ل  طايب ا ي حديت فا م 

 ولحكام .

جاز ب  م يد ا م روف ا حتب ال ي شكل.والهرا الثاين يف الُمجاز به  : و و لن يكون  ذا ايم 

ر م   ؟اآلن كم شرًطا مّر معنا ا خمسة شرو ع يكن ايحافظ اي راقي يم يدظم مدهيا إال لرب ية شيرو  د     م 

  عن اإلمام ماي .ال  وايمقاب ة ع ب األصلع وإن كان مدقو عفرتك شرط ا و و ايم رضة
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رو   ييذه األبيييا  اي الثيية  ييي مييوجز مييا ورد يف شييرو  اإلجييازةع يكيين ايواقييا لكيير ميين ذييي ع فشيي

ا : إن اي  مياء بسيبب كيوهنم بل إن بعض أهل العلم يقول يف شروا اإلج،ازاع اإلجازة فيها خال  كبير جد 

ون لن يدصيوا ع يي ع فإني  ميا ميرور يذكرون ايشر  ايم تر عدد ل ل األثيرع ويشييرون إييي ع ويشيرتطون  د

 مان ن سي  ذا ايشر  واخت فوا يف ايمراد ب .ايز  

ثون ذي  عن تبييد  اتكاال  يقول بعضهم  ع ب اي  يم بي  : ايشر  ايم تر عدد ع ماء األثر يكتفي ايمحدِّ

 إيب لن صار مجهوال  كايدكرة ايتي ال تت ر  ي دم اإلفصاح عد .

ييذكر يف  فيياآلن ميير  م دييا لرب يية شييرو  وشيير  خييام  فأيهييا ايشيير  ايم تيير عدييد ل ييل األثيير ايييذ  ي 

 اإلجازا .

نست ر  ب ض لقوا اي  ماء بسرعة يف بيان  ذا ايشر ع يوجد نصوص قديمة يب ض ل يل اي  يم يف 

بيان  ذا ايشر ع من ذيي  ميا ن قيل عين ايحيافظ لحميد بين صياي  ايمصير ع ايمتيوىف ديدة ميائتين وثميان  

 ولرب ين.

ث إذا قاا ي لايب لجز  يي  لن تيرو  يقوا اي يليب ايبنداد : مذ ب لحمد بن صاي  لن ايمحدِّ

تبت مد  ونظر فيها وصححها. ا ك   عدي ما شئت من حدي يع ال يص  ذي  دون لن يدفا ألصوي ع لو فروع 

 :اإلجازا يهترا فيها احمد بن صالل أمرانيقوا: 

ث إذا لجاز : لن ايم  األمر األول جييزه هبياع لو ء البد لن ي لي  لصيوي ع ل  كتبي  ايتيي ي  لايب بشيايحدِّ

ا عدهاع ايفرع  و ما ن قل عن األصل  .فروع 

م دا يف ايشير  األوا عديد اإلميام  صححها  و ما مر  : لن  يدظر فيها ويصححهاع وم دب ي  الهرا الثاين

 ماي  و و ايم ارضةع ل  ايمقاب ة.

بايتفصييلع و يي ايمقاب ية ايم روفيةع لن ت ح ير األصيلع  ديأتيدا ايكالم عدهيا والمعارض  والمقابل  

ياع ك مية ك ميةع حتيب تتأكيد مين  يا حرف  جد عد  كتاب مدقيواع ثيم تقابيل بي  حرف  وتكون قد نق ت عد ع او و 

ثين ايم ارضيةملابقة  ذا ايفرع يذي  األصيلع  ي وتسيمب كيذي  ايمقاب يةع  يذه ع ذه تسيمب عديد ايمحيدِّ

نتيجتها لن يص  ي  ايفرعع لو يصي  يي  ايكتياب اييذ  ترييد لن ترويي   جتها؟ايم ارضة ما ثمرهتا وما نتي

 باإلجازة عن ايشيخع فهذا م دب يقوا لحمد بن صاي : نظر فيها وصححها.
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يا  عدد ذكره إلجازة ايم يِّن بنير م   ا يف كالم ايقاضي ع   يي نع قياا: وايصيحي  جيوازهع وصيحة لي  

   :ايرواية واي مل ب  ب د تصحي  شيئين

ت يييين روايييا  ايشيييخ ومسييموعات  وتحقيقيهيياع لو ت يييين رواياتيي  روايييا  ايشيييخ ومسييموعات   -1

 .وتحقيقها

 وصحة ملابقة كتب ايراو  يها. -2

 إذا ايقاضي عيا  يشرت  يصحة اإلجازة لمران:

جاز ب : لن  األمر األول  اير. م دا يف كالم ابن عبد و ذا مر  ع البد لن ي ي ن ايم 

صحة ملابقة كتب ايراو  يها و و ايمقاب ة ايذ  مر م دا يف كالم اإلمام مايي  اييذ   :اينالثَّ  والهرا

 نق   ايوييد بن بكر.

 ب  هم ذكر شروط ا لخرى رير ايشرو  ايتي مر .

ر  اآلن  ونزييد ب يض ايشيرو  ايتيي  عشيرو ع وايشير  ايييام   يو ايم ارضيةم دا يف ايدظم لرب ة م 

ث ي يف كتياب اخت ف فيها ايمحدِّ ي  ف  ع يقيوا: ايشير  يف اإلجيازة ايمباينية يف اي يبط «اييوجيز»ونع م ال ايسِّ

ييا يف ايرواييية ؛ قييان وايتييوقي ميين ايزيييادة وايدقصييانواإلت جيياز متوقي ييا متحري  ل  لنيي  يشييرت  لن يكييون ايم 

خ فال ييأمن مين من لن  يم يسما  ذا ايمرو ع ويم يقرؤه ع ب ايشي باإلجازةع بحيت ال يقا يف خلأ يما مر  

 ايوقوع يف اييلأ في .

ا فيما يرو  عن ايشيخ باإلجازة إال ع يب ميا ي دقيل مين خيط : ولال ي  والهرا الثاين :يقول ميا يوثيق  وِّ

ا ع ب قوي   .بدق  ع وي و 

ل  لن  إذا لراد لن يرو  كتاب ا ل جيز بي  البيد لن يكيون ايكاتيب ممين عديده مين اي يبط واإلتقيان حتيب 

ا ع ي    وي رجا إيي  يف نق  .ي و 

ح بشر  اإلجازة ايحافظ ايسياو   و يو كتياب  ي دوو  «ايتقريب»يف كتاب : شرح  ؒ ممن صر 

 ي  شرحان مشهوران: «ايتقريب وايتيسير يف م رفة ع وم حدث ايبشير ايدذير»

او  تدريب »: كتاب الهرح األول  ي حافظ ايسيوطي. «اير 

 ي حافظ ايسياو . «ايتقريبشرح »:  ذا ايذ  م دا والهرح الثاين

جيز وصحة األصل.ؒ فيقوا ايسياو    : وبايجم ة فايشر  ثبو  ايمرو  من حديت ايم 
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ا كم شرط ا ذكر؟ شرطينع قاا: ثبو  ايمرو ع وم دب ثبو  ايميرو  ل  ت ييدي ع كميا مير يف كيالم  إذ 

 اير. ابن عبد

ثميرة  و ي :وص،ح  األص،لع صياي  بين: قياا: صيحة األصيل كميا مير يف كيالم لحميد اينرا الثَّ،والهَّ 

 ايمقاب ة وايم ارضة ايتي مر  يف كالم اإلمام ماي  كما نقل عد  ايوييد بن بكر.

ثين يقوييون لجيز  يي  كيذا ع «وهو مرادهم بقولهم يف اإلجازا به،رطه»قياا:  ل  إذا ديم ت ايمحيدِّ

ثبيو  ايميرو  وصيحة  بشرط ع ل  بشر  اإلجازةع لو ايشير  ايم تير عديد ل يل األثير فهيذا  يو ايشير 

 األصل.

ن كان ي د م دا لظد  ايسابا. :بعضهم يقول الهرا  يف اإلجازة األ  ية شر  دادس لو دابا م 

جازع و و قريب مما دبق من كالم اإلمام ماي  يف قوي : لن يكيون  يقوا: ايشر  يف اإلجازة ل  ية ايم 

  يإلجازة.تأ ال  ايمجاز طايب ع مع ألن  بل ب  ي   م يكون م  

مة ايصد اين قاا:   .«واْلم أنهم يهترطون فيمن يجي ون له األهلي »ونو ع ب ذي  اي ال 

لظن  ذه ايشرو  كافيةع يكن دعونا نفرز ا شرط ا شرط اع وندظر  ل  ذه ايشر  ك هيا مشيرتطة ع يب 

 لهنا دبيل لهنا شرو  صحة لو شرو  كماا.

 يمقاب ةع  يل  يذا ي شيرت  يف اإلجيازة لو ال ؟نأخذ ايشر  األوا عن اإلمام ماي  و و ايم ارضة لو ا

تيتل ايروايةع فيإذا ؟ حدثألن  ذا ايشر  إذا اختل ما ايذ  ي   ال ش  لن  ذا ل م شرو  صحة اإلجازة؟

قاب ل ع ب رواية ايشيخ ودددهع فإني  دييقرل لراد ايت ميذ لن يرو  كتاب ا لجازه ايشيخ ب ع و ذا ايكتاب رير م  

يف كتياب ايشييخ  يي  ايشييخ بروايتي ؛ ألني  ربميا يكيون يف ايكتياب لحادييت ييسيت   ييم ييأذن ع ب ط بتي  ميا

ا البد ممن ايم ارضةع و يذه ايم ارضية ع خرىاألص يع لو ايشيخ يرو  بروايةع و ذا ايكتاب برواية ل   فإذ 

تيب ال ت شكل ع يدا نحن يف  ذا اي صر؛ ألن يقائل لن يقوا: كيف ن ار  ونحن ال نكتب ايكتب بأيديدا ح

فيقييوم مقييام م ارضيية  عاي  ييم ة ومتداوييية بييين ليييد  ط بييةنحتيياج إيييب م ارضييتهاع وإنمييا ايكتييب ملبوعيي

حقق قد عار  ع ب نفي  ايروايية اييي ييرو  يكون ايم   نحقق ايكتابع فالبد لايشيو نفس  م ارضة م  

 هبا ايشيخ.
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كتياب ايسيدن  داود ع لبو من طريق اي ؤيؤ «داودددن لبي »: لجازك ايشيخ برواية اًَل ثَ نضرب لذلك مِ 

 ي  روايتان مشهورتان: رواية اي ؤييع ورواية ابن دادة.

يكن عدد ل ل ايمشرق لشهر رواية  ي رواية اي ؤييؤ ع وعديد ل يل ايمنيرب  عخرىوتوجد روايا  ل  

 لشهر رواية رواية ابن دادة.

ع ودياق داودلبيي يي  روايية ديدن  ا لجازك ايشيخ وفرضدا لن  من ل ل ايمنربع قياا يي : لجيز   إذ  

ولنت فرح هبذه اإلجازة ب د مدة صار  بإدداد عياا  ب يد وفياة ايشييخ  إدداده إيب رواية ابن دادةع وجئت  

 ؒ. 

اشيرتيتها مين  «داودديدن لبيي »دن عن ذي  ايشييخع ولخيذ  نسيية مين وإذا ب  تريد لن ترو  ايس   

ي زمي  لن تتأكيد لن   ديا مياذا ي زمي ؟تقرؤ ا ع ب تالمذت  بإدداد ايشيخع  :مكتبة من ايمكتبا ع وق ت

يخ  :بم دبع ة ابن دادة ايتي لجازك هبا ايشيخ ذه ايدسية من رواي لن ايمحقق ايذ  حققها حققها ع ب ن س 

 ميلوطة يتصل إدداد ا إيب ابن دادة.

ع ييب لنيي  ميين رواييية ابيين دادييةع وإذا بيي  ترويهييا ميين رواييية  «داودس،،نن أب،،ي »لمييا إذا ذ بييت ورويييت 

ي عفأنيت هبيذا قيد لخليأ  ع يب نفسي  ولخليأ  ع يب تالميذت  اي ؤيؤ ع دد ييذ  م ي  شييءع ألن ايس 

 آخر. وايكتاب ايذ  لمام  شيء  

ممن يشتنل بايرواية يف  يذه األزميان ال يدتبهيوا يهيذه ايق ييةع بيل حتيب بايدسيبة ايكتيب  ويذي  ك ير  

  بسيبب يقيا  دياك اخيتال « ديدن ابين ماجي»ع لو «صيحي  اإلميام مسي م»ايتي يقيل ايييال  فيهياع م يل 

ا ما ايذ  ي زمدا عدد ايرواية باإلجازة؟ع ايروايا ع وبسبب األدانيد لن نتأكد لن  يذا ايكتياب ايملبيوع  فإذ 

ييصي  يي ع لو تصي  يي   قد قاب   محقق  ع ب نسخ ميلوطة ت تقي ما اإلدداد اييذ  لجيازك بي  ايشييخ

ن يقو عوال ش  لن  ذا لمر دقيقع ت   اإلجازة  م ب  من ل ل  ذا ايزمان.قل م 

اس يتسا  ون يف م ل  ذه ايق اياع ول ل اي  م يم يتسا  وا فيهياع بيل نصيوا ع يي ع فيإذا كيان يكن ايد  

ميان يتهياونون ا ايز  م يرو  مشيهورع يكين ل يل  يذ  ذا مدصوص ع يي  مين زمين اإلميام مايي  فهيذا لمير  

يا مين شي مر  ع  ذا بايدسبة ي م ارضةع ويتسا  ون في  شييء  يو نتيجية ايم ارضيةع  :رو  اإلجيازة ق ديالي  

ص  ي  كتاب ؛ ألن  تأكد  مين و و صحة األصلع فأنت إذا عارضت كتاب  ما كتاب ايشيخع فإن  دي  

 ملابقت  يكتاب ايشيخع فهذا صحة األصلع  ل  و شر  كماا لو شر  صحة؟
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ياع فيإن شير  إذا كانت ايم ارضة شر  صحةع فمن باب لويب صحة األصل تكون شر  صيحة لي   

ا شر .  ايشر  لي  

ا ايم ارضة شر ع شر  صحةع وكذي  صحة األصل شر  صحة.  إذ 

اع إذا كان ايميراد بياي  م لن يكيون مين  :يف شروا اإلماا مالك التي نقلها الوليد جيز عايم  لن يكون ايم 

جيز يمكين لل ل اير   ن يكيون راويية دوخ يف ايفنع فال ش  لن  ذا شر  كمااع يي  شر  صحة؛ ألن ايم 

يا يي  من ل ل اي  م ايراديينع وإنما  و م   حب يهذا اي  مع ودما ايكتب من ايقديمع وإن يم يكين عايم 

 بما ت مدها.

ر  لما إذا كان ايمراد باي  م اي  م اإلجمايي ايذ   ا بيأن  يذا م  م دا يف بداية ايدرس و و لن  يكون عايم 

ر  عد  شر  ندي ايكتاب من روايت ع فإن  ذا ايشر  ي    ي د ياع يف ايشرو  ايسابقةع و يو لن يكيون ايكتياب م  م 

جاز بي  م يد ياع فيصيب  ايشير  ييي  يف ايشييخ وإنميا يف ايكتياب ل  قيوا اإلميام مايي : إني  ع لن يكون ايم 

جيز  و جيزع ايم  ا يشرت  يف اإلجازة لن يكون ايم  ال يي يو  (أن يك،ون ْالًم،ا) :قولهع ايشيخع لن يكون عايم 

 ين لمرين:ب

إما لن يكون اي  م بم دب ايردوخ واي  م وايم رفة ايقوية في ع فال ش  لن  ذا شر  كماا وييي   -

ا من ايرواة ييسوا هبذا ايوصف.  شر  صحة؛ ألن ك ير 

اس ورييره مين ل يل اي  يمع فيإن  يذا ولما إذا كام ايمراد ب  اي  م اإلجمايي كما شرح  ابن ديد ايد   -

 قا األحسن لن نشرتط  يف ايكتاب؛ ألن  يكون لوض .ايشر   و يف ايوا

 إن شاء اهلل. ي د اع كما ديأيت فدشرت  يف ايكتاب لن يكون م  

جياز طاييب ع يمالهرا الثال  ْند اإلماا مالك أن »وعب ير عدي  ايصيد اين بقويي : ع : قاا لن يكيون ايم 

ن تيوف  « يكون صاحب أهلي  صيحي  وايحسينع ل  لن يكيون عيدال  يف ر فيي  شيرطا اياأل ل يف ايرواية  و م 

يكيون خفييف اي يبط وال يديزا اي بط ف  ب لقل تقيدير لن م نفس  ضابل ا يحدي  ع فإن يم يكن ضابل ا تما

 . ذه  ي األ  يةع عن ذي 

   ؟هل األهلية يف اإلجازة شرط صحة أم شرط كمال
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ا–ال ش  لهنا عدد ايتحمل  ي شر  كماا؛ ألن  مر م دا  ثين يجييزون يألطفياا ريير لن ايم -دابق  حدِّ

يِّز ال ش  لن  فاقد يأل  يةع فهيذا ييدا ع يب لن األ  يية مين ناحيية ايتحميل يف  م  ايمميزينع وايلفل رير ايم 

ف ذي  األ  ية يف اإلجيازة شير  ع شرت  األ  ية حين األداءل ايصحي  عدم اشرتاطها وإنما ت  وقت ايتحم  

ن عرف  بايل  ل ل اي  م ال ي جيز  كماا؛ يذي  ب ض     بع لما األطفاا وايمبتدئين فإن  ال يجيز م.إال م 

ويميا يؤميل مين لن  عوب ض ل ل اي  م يتودا ويرى لن  يذه اإلجيازة مين بياب بقياء د سي ة اإلديداد

 يستمر  ذا ايلايب يف ايل بع ويكون ب د ذي  ي  شأن وي  رواية قد حص  ها و و صنير في  و هبا ددده.

ا نمر ع يها يددظر ماذا يبقب مدها.بن اشرو  ايحافظ   عبد اير لي  

قاا: ي شرت  يف اإلجازة لن تكون يما رع ايما ر ق دا ايحاذق يف ايفينع ايقيو  فيي ع و يذا ال شي  لني  

إذا كيان يجياز يألطفياا قبيل لن يمييزوا فيال شي  كيون  -كما تقيدم-ألن   عشر  كماا ويي  شر  صحة

ا بايفن رير مشرت ع  جاز ما ر   وإنما يستحسن ذي .ايم 

يي ولمييا شيير  ايت يييين ايييذ  ن قييل عيين ابيين عبييد ايجيياما يف بيييان اي  ييم »موجييود يف كتيياب     ايب يير وكالم 

جاز ب  م ي د اع  ل  يذا شير   (شرا التعيين) مدقوا عن كتاب موجود بين ليديدا فهو «وف    لن يكون ايم 

 يي ن لهنيا ال تصي  نيير م  يا يف إجازة ايم ي ن ألن  كما مر  م د عال ش  لن  شر  صحة صحة لم شر  كماا؟

جاز ب .  حتب يت ين ايم 

يمكين لن ن ير  ميا  يي شيرو  ايصيحةع وميا  يي شيرو   -ميا تقيدم-يو تالحظون لني  مين خيالا 

ا باألصيلع وييي  لن يكيون لن يكون ايفرع م  : يرين بأحد شرو  ايصحةريد واحد مدكم ي  ايكماا ل    ارض 

ا بايفرعاألصل م    . ارض 

ألن صيحة األصيل تكيون  (ص،ح  األص،ل)إن  يذا ايشير  يمكين لن نسيتندي عدي  بشير  آخير  :قلنا

كع يكن ل م شييء ال ي زم لن تكون مد ع بل قد يقوم هبا رير   -ل  ايمقاب ة-بايم ارضةع و ذه ايم ارضة 

 وبل ع ب األصل.لن تتأكد لن  ذا ايفرع صحي  ألن  ق  

ا اشرتا  ايم ارضة ي ستندب عد    بصحة األصلع فصار عددنا من شرو  ايصحة صحة األصل.إذ 

جاز ب  م روف ا م يد ا لن: آخر شراب    ذا شرطان شر  آخر.ع يكون ايم 

 م يريدون بايصحة صحة ايفرع يي  األصلع انتبهوا يشيء يا إخوانع ك مة لصل ترد يف ديياق ييراد 

 (ص،ح  األص،ل) :فهيو حيدميا يقيواع اب شييخآخر ي يراد هبيا كتي يف دياق   ردهبا ايفرع ايذ  ما ايلايبع وت  
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صيل ايشييخ؛ ألن لصيل لويل قع ل  األصل ايذ  ج  ت  يدفس  لصال  تقرل مدي ع ف يي  ايمقصيود صيحة 

 . لي  إياكايشيخ ما ايشيخع ال ي زم لن ي  

 ؟الصح هل بقي شيء من شروا 

ا خرجيت عين موضيوع اييدرسع ألن  موضيوع اييدرس اآلن األ  ية عدد األداءع األ  ية عدد األداء إذ 

ا اآلن اجتما يدا شرطان مين ع ريد لن يؤد ب ع ي  ايشيو حيدما ي  لع لما األداء في حاد  يف لنواع ايتحم   فإذ 

 .شرو  ايصحة

جاز ب  م ي د اع فيصيب  ايشير  م   :العلم اإلجمالي قلنا يا إن  ي ستندب عد  بأن يشرت  يف لن يكون ايم  ت  ق 

جيياز بيي ع صييحة ع تيياببايكتييابع يصييب  ايشيير  يف ايك وتالحظييون لن كييال ايشييرطين صييار موضيي هما ايم 

جاز ب .  األصل ل  ايم 

لن يكييون م ي د ييا؛ ف ييذي  ايرتتيييب يقت ييي لن نقييوا: لن يكييون م ي د ييا ثييم لن يكييون  :واله،،را الث،،اين

ا.  صحيح 

قويي : يكن جاء بدا  «شرح ايتقريب»ايشرطان  ما اي ذان نو ع يهما ايحافظ ايسياو  يف  نو ذا 

يا كميا قياا ابين عبيدل  لن يكون م   :لن يكون م ي د اع قاا: ثبو  ايمرو ع وم دب ثبو  ايمرو    ي د ا م روف 

 .اير

لن تكيون يميا ر يف ع ن ايمهيارة فيوق األ  ييةألع لن تكيون يميا رع شرو  ايكماا ذكرنا مدها األ  يية

 شر  كماا ويي  شر  صحةع يما تقدم.ايرع وال ش  لن  ذا  بن عبداايصداعة فهذا اشرتط  ايحافظ 

يا بم ديبع لن يكيون مين ل يل اي  يم ايرادييين فيي ع بقيي شييء مين شيرو   - لن يكون ايمجييز عايم 

 كماا. األ  ية عدد ايتحمل شر   ايكماا؟ 

ا ص   ثين: لجز    -مما تقدم-ا د  ي   اف  إذ   تر عدد ل يل األثير لن مرويايت بايشر  ايم   يفالن   لن قوا ايمحدِّ

  تر يريدون ب  كما قاا ايحافظ ايسياو  شيئين:ا ايشر  ايم   ذ

ا م  الهيء األول   يد ا.: ثبو  ايمرو  ل  ت يين ايمرو ع وكون  م روف 

 من جزلين: ن  فهذا  و ايشر  ايم تر عدد ل ل األثرع مكو   األصل. : صحة  والهرا الثاين

 : ايت يين.الج ء األول
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 : ايصحة.والج ء الثاين

 ر ايشرو  فإهنا شرو  كماا وييست شرو  صحة.ولما دائ

 يم يدو ع ب واحد مدهاع نو قاا: ؒ وتالحظون لن  يف ايدظمع ايحافظ اي راق 

َجذذذذذذذذذذذذذذ ةَ ْ  -495 َذذذذذذذذذذذذذ  ت ْ َتْ َ ذذذذذذذذذذذذذ     م  َ إم  
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذْ  َْسذذذذذذذذذذذذذذذذ َلم  ومذذذذذذذذذذذذذذذذهمر َ َمذذذذذذذذذذذذذذذذْ  ََِّجذذذذذذذذذذذذذذذذ ةَ ْ    مم
َْذذذذذ   َِ  ْ َو مَْذذذذذ    َ    ََ ذذذذذ ْ  -496   َُ  مذذذذَب ْسم

 
 ْ ُ   َ َْسذذذذذذذْ  ِِّن ْس َ ذذذذذذذْ  َْسذذذذذذذْ  َِم  مذذذذذذذ    َ ذذذذذذذ 

َِ َِّنذ َهذذذذذذذذذذ  ََ تذ ْ دَذذذذذذذذذذ    -497  َْ  َِّ     ي ذذذذذذذذذذ م
 

َ   مَ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  م   َ َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ََ   ْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام      إم
ن لجيز فيما ال يشكلع قياا لن ي   :اير ما قاا  فصار كأن  يم يذكره؛ ألن ابن عبدجمال  ذكره يكد  ترك  م   

 يم يدو ع ي .يجيز يف م ين م رو  ال ي شكلع فهو لشار إيي  و

ا ايشر  ايم تر خ صدا لن  ت يين ايمرو ع وصحة األصلع  ذا  و ايشر  ايم تر عدد ل ل األثيرع  إذ 

ميدهم ال  وك ير   ف     هبذا لن يكون ارتفا ا إلشكاا يف  ذا ايشر  ايذ  ربما تسم ون  من ب ض ل ل اي  م

 يبيِّد  فصار رير م رو .

 ال لدر . لدر ل ل األثر لن تقوا فيما ال  تر عدد : ايشر  ايم  بعضهم يقول

 يذه ع كيذا وكيذاو  بأخالق ط بة اي  يم تر عدد ل ل األثر: لن تتح ب م ال  : ايشر  ايم  وبعضهم يقول

 وك ير من ايمجيزين يي لون بين لمرين:ع  ذه شرو  كماا عييست شرو  صحة

 .بين إجازة اإلقراء -

 .وإجازة ايرواية -

ايرواية؛ ويذي  يشتب  األمر ع يب ايليالب فيرق بيين لن يجييز ايشييخ ت مييذه  إجازة ايتدري  وإجازة

لميا إقيراء ايمتيون وشيرحها ع جييزه بايرواييةبت  يم اي  يم وتدريسي ع وإقيراء ايمتيونع وشيرحهاع وبيين لن ي  

 يب شرو  ك يرة.إنع ويحتاج إيب ردوخع ويحتاج واإلجازة باي  مع  ذا يحتاج إيب تمك  

 تحتاج إال يهذين األمرينع و ما صحة األصلع وثبو  ايمرو . لما ايرواية فال

: ما يت  ق بايراو  نفس  يحكم ع ي  اآلخذون عدي ع فيإذا كيان ضيابل ا تحم يوا عدي ع وإذا ييم بعد ذلك

 يكن ضابل ا حكموا ع ي  بما ي يق.

جاز ب  م ي د اع وكان ايكتاب ايذ  يرو  م ا.يكن إجازت  عن شيي  صحيحةع إذا كان ايم   د  صحيح 
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لما ب د ذيي   يو يقيرل وي يليئع  يو يقيرل وال يفهيمع  يذا مسيأية لخيرىع لميا اإلجيازة يف نفسيها فقيد 

بيين اإلجيازة يف اإلقيراءع وبيين اإلجيازة يف  ففيرق  ع يم ي حسن ان يؤد  كما  و ايمل وبصحتع يكد   و 

 ايرواية.

ا فرق بين اإلجازة يف ايحديتع واإلجازة يف قراءة ايقيرآن ؛ ألن اإلجيازة يف ايحيديت ي كتفيب فيهيا لي  

 باي  م اإلجماييع لن ي شيخ حق ايرواية يهذا ايكتاب.

لما اإلجازة يف ايقرآن ما ي كتفب فيها  ذاع البد لن ي ر  ايت ميذ ع ب ايشيخع حتيب يتأكيد ايشييخ مين 

رئ حيدما يقيرل ع يب ل  ايت ميذ ايقاع صحة قراءت ؛ ف ذي   ي إجازة يف اإلقراءع وييست إجازة يف ايتحمل

قرئ وي ر  ع ي  يحق ي  ب د ذي  ي قرئ ما دام صح  ي  وعر  لن  ضابط   ايم 
 
فيالنع  وكتب لن  قرل ع ي

وكانت قراءت  كذا وكذاع ف   ب د ذي  لن ي قرئع ويي  لن ي جيز فقطع ويقوا ل جيز فالن ا بقراءة لبي عميروع 

يالو بقراءة حفوع و ذا ال يجوز يف ايقرآنع ال يجو يا حرف  ياع حرف  لميا ايحيديت ع زع ايقرآن إنما يؤخذ عرض 

 في . فإن  يمكن ان يؤخذ باإلجازة ألن ايقرآن ال يتسا ل يف اييلأ بحر   

ع خلأ ايراو  ي ص   يي  فاييليب ليسيريمكن لن ي روى بايم دبع وإذا ا -كما ت رفون-ولما ايحديت 

الما ايقرآن اييلأ في  عظيم ج  ب ع قاا: ايبيت األخير ونيتمع د 

ْ مذذذذْ  ومَاْتذذذذب  َِّْ َ ذذذذ    -498 ذذذذ   إمْ   ُْ ََ  ْ  َ 
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   فَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ْنوم َ ْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَو َِّْ َ      ُْ  َ  َ ْ    ِّ 
 ذا ايبيت يت  ق بايشيخع يقوا ايحافظ اي راقيي: ييا ليهيا ايشييخ إذا لجيز  ي ت مييذ كتابية فاألحسين  

 لن  تت فظ باإلجازة.

دي مسموعايتع في ستحسن لن ي قرن كتابتي  بياي فظع فإذا كتب ايشيخ ي ت ميذ: لجز  يفالن لن يرو  ع

؛ ألن ايكتابة تقوم مقام اي فظ.  فيقرل  ذه اإلجازة ع ب ايت ميذع وإن يم يف ل ذي  ونوى ذي  فهو كا  

.  شرو  اإلجازة  ذه لخذ  مدا وقت ا طويال 

الخط، فاألحس،ن ف،فن كان،ت اإلج،ازا ب،»بايدسبة يهذا ايبيت األخير يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشيرح: 

واألولى أن يتلف  باإلجازا أيًضا، ففن اقتصر ْلى الكتاب ، ولم يتلف  باإلجازا ص،حت إذا اقترن،ت الكتاب،  

 .«بلف  اإلجازا؛ ألن الكتاب  كناي  ْن اللف ، وهذه دون اإلجازا الملفوُ بها يف المرتب 
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لجزتي  لن تيرو   :قياا ي ت مييذاآلن يف  ذه األعصار صار يف فهم ط بة اي  م اي كي  ييو لن ايشييخ 

عدي كذا فإن ايت ميذ ال يكتفي بذي ع يقوا: البد لن تكتب ييع بيدما اييال  يف صحة ما إذا كتب ي  وييم 

 يت فظع ويي  اييال  فيما إذا ت فظ ويم يكتب.

ووق ت قصة شبيهة ذكر ا ل ل اي  م عدد  ذا ايموضا: لن ب ض ط بة ايحيديت ديما اإلجيازة مين 

 خع ف م يكتفي هبا وط ب من ايشيخ لن يكتب ي .يفظ ايشي

رفت ب  فإن  إذا ق ت لن فالن يا لجيازك فيإن ايدياس   فقاا ي  ايشيخ: يا بدي ع ي  بايصدقع فإن  إذا ع 

ديصدقونع وإذا يم ت  ر  ب  ف و جئيت بكتياب لين لجزتي ع وايدياس ييم ي رفيوا عدي  ايصيدقع فيإهنم ال 

 يصدقون .

ا اي رة بأن ي  ر    ايلايب بايصدقع وإال اإلجازة باي فظ كافية.فإذ 

يا مبحيت ايمداوييةع يكين ن كميل يف اييدرس  -إن شياء اهلل- نكتفي هبذا ايقدرع كدا نرييد لن ن كميل لي  

 .ايقادم

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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يا  :َؤالالسُّ  جياز يهيمع  يل ييدخل فيهيا لي   ما ذ كر من ضرورة توافق ايرواية ي كتاب بين ايمجييز وايم 

 اختال  ايدسخ؟

خ ايمرويية بايسيددع وييي  ل  لن  يدخل فيها اخيتال  ايد سيخع يكين اخيتال  ايدسي ال ش    الجواب:

خ ب ية ط ب يت ع يب نسيخ قرل يا ل يل حياوا لن يجيد ط  عدده إدداد ايشييخ ي  ريد ايتحرِّ ف ذي  ايذ  ي  ع ن س 

 لشيهر روايية عديد ايمشيارقة يصيحي  مي ال  ع خ نفي  إديداد ايشييخ لو ت تقيي م ي اي  مع ولدانيد ت   ايد س  

األوا ايسجز ع فإذا لجازك ايشيخ بإديداده إييب صيحي  ايبييار ع  اإلمام ايبيار  رواية لبي ايوقت عبد

يق مياذا وكان ع ب وفق  ذه ايرواية ل  إدداده يمر ع ي حقِّ ها فيدبني لن  ترجا إيب طب ة مين ايصيحي  ايم 

قابل ع ب نسية لبي ايوقت لو فروعهاع فما تأيت إييب نسيية مين صيحي  اإلميام ايبييار  ال ي يدرى  ف ل؟

ع ب ماذا قوب يت وال ي يدرى مين ديدد ا  يذا يف  ي  ايدياس اآلن يكدي  خليأع و يذا يبييِّن يديا ل ميية ايد سيخ 

 ن لراد لن تص  روايت  ع ب وفق طرق ل ل اي  م ايسابقين يدبني لن يف ل  ذا.ايميلوطة؛ ف ذي  م  

قياب ون واآلن ك ير من كتب ايحيديت يف ايسيدوا  لييييرة صيار ايمحققيون ي تديون هبيذا ايجانيبع في  

خ مسموعة ع ب  فأنت تدظر يف إدداد ل ل اي  م اييذ   عل ل اي  مع وذكروا فيها لدانيد مايكتاب ع ب ن س 

ع فيإذا كيان  يو نفسي  إديدادك اييذ  لعلياك إيياه يملبيوعوجود ع ب ايميلو  ايذ  قوبل ع ي   ذا  و م

جد   .-إن شاء اهلل-ايشيخع فم دب ذي  لن ايم ارضة حص تع وصحة األصل و 

خ يف ايرواية نفسها فهذا لمر عسرع فال ي شرت .  لما اختال  ايد س 

َؤال يز ي  لن  إذا ل  ذكرتم يف اشرتا  األ  ية يف ايمجا :السُّ ل فهيو شير  كميااع فميا نيوع ريد عديد ايتحم 

 اشرتا  األ  ية يف األداء؟

ع لو ييم يكين ضيابل ا : الجواب ن م اشرت  األ  ية يف األداء شر  صحةع فإذا يم يكين ايميؤد  عيدال 

 فإن روايت  رير صحيحةع تكون ض يفة.

َؤال   ب ايشيخ؟ ل ي شرت  يف إجازة ايقرآن لن يقرله كامال  ع :السُّ

 يو كيذي  ن يم يقيرل مين ايفاتحية إييب ايدياسع حسيب ايقيراءة ايتيي يرييد لن يتحم هيا عين : الجواب

 ايشيخ.
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َؤال  ما  و ايفرق بين صحة األصل وت ييد ؟  :السُّ

ن ييم  مييا لمييرانع ايت يييين بم دييب لن  ييذا ايكتيياب ت يير  ما يتيي  مييا  ييوع  ييل  ييو صييحي  : الج،،واب

ع جزء ابن عرفةع ما  و  ذا ايكتياب اييذ  لجيازك بي  ايشييخ البيد لن ي يي ن ع لوداودايبيار ع لو ددن لبي 

ييب إ  لن ترو  عدي  ذا ايكتابع ولنت ما تدر  ما  وع ولخذه ايشييخ وذ يب بي   يو قاا ي : لجزت  م ال  

يفيية ل»ايبيتع  ذا  دا ايشر  رير متوافرع رير موجودع البد لن ي  ي ن ما  و  ذا ايكتابع م ال  يذا ايكتياب 

 لو  ذا ايكتاب صحي  اإلمام ايبيار   ذا ايت يين. «ايحافظ اي راقي

يخ جييدةع بحييت ال يكيون يف لخلياءع وال ي يدخل فيي  ميا  لما صحت ع صحت  من حيت مقاب ت  ع ب ن س 

 يي  مد ع وال ي حذ  مد  ما  و في ع  ذا م دب صحة األصل.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  َنْبيِّنَا ُمَحمَّ
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إن ايحمد هلل نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شرور لنفسدا ومن ديئا  لعمايداع مين يهيده 

اهلل فال م ل يي  ومين ي ي ل فيال  ياد  يي ع ولشيهد لن ال إيي  إال اهلل وحيده ال شيري  يي  ولشيهد لن نبيديا 

ا ع ا ك يرا. محمد   بده وردوي  ص ب اهلل ع ي  وع ب آي  وصحب  ود م تس يم 

 لما ب د:

يف ع وم ايحديت ويقرل لخونيا حييت وقفديا  ؒ نكمل حيت وقفدا يف شرح ليفية ايحافظ اي راقي 

 من األبيا  ايماضية.

ر يديا بسم اهلل وايحمد هلل وايصالة وايسالم ع ب ردوا اهلل وع ب آيي  وصيحب  ومين والهع اي هيم ارفي

 ويشييدا وي حاضرين

 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع رَّع ِبُع: ع  ُمَنهَوَ ُة

،،،،ا َتْقَت،،،،رِنْ  - 499  ُث،،،،مَّ اْلُمنَ،،،،اوَلَُت إِمَّ

 

 بِ،،،،،،اإِلْذِن َأْو َلَ، َف،،،،،،الَّتِي فِْيَه،،،،،،ا إِِذنْ  

َلََه،،ا إذا - 500  ْْ َل،،ى اإلَْج،،اَزاِت، َوَأ ْْ  َأ

 

،،،،،،،اَرًا َك،،،،،،،َذا  َْ َ ،،،،،،،اُه ِمْلَك،،،،،،،م َففِ ْْ  َأ

 َأْن َيْحُضَر ال َّالُِب بِاْلكَِت،اِب َل،هْ  - 501 

 

 

 

ْرض،،،،م َوَه،،،،َذا اْلَع،،،،ْرُ  لِْلُمنَاوَل،،،،هْ  َْ 

،،،،ْيُ  ُذْو َمْعرَِف،،،،َ  َفيِنَُظ،،،،َرهْ  - 502   َوالهَّ

 

 ُث،،،،،،مَّ ُينَ،،،،،،اول اْلكَِت،،،،،،اَب ُمْحِض،،،،،،َرهْ  

 يق،ول: َه،،َذا ِم،،ْن َح،،ِدْيثِي ف،،اْرِوهِ  - 503 

 

،،،ْن )َمالِ،،،َك( َوَنْح،،،  َْ  ِوهِ َوَق،،،ْد َحَك،،،ْوا 

ا - 504  َْ ،،،،،،،َما َه،،،،،،،ا ُتَع،،،،،،،اِدُل السَّ  بَِأنَّ

 

،،،،،ا  َْ  َوَق،،،،،ْد َأَب،،،،،ى اْلُمْفُت،،،،،ْوَن َذا اْمتِنَا

 إِْسَحاُث َوالثَّ،ْوِرْي َم،َع النُّْعَم،انِ  - 505 

 

،،،،،،،ْيَبانِيْ   ،،،،،،،افِعْي َوأْحَم،،،،،،،ُد الهَّ  َوالهَّ

( َوَغْي،ُرُهْم َرأْوا - 506  ٍِ  َو )اْبُن اْلُمَب،اَر

 

َه،،،،ا َأْنَق،،،،ُ ،   ُقْل،،،،ُت: َق،،،،ْد َحَك،،،،ْوا بَِأنَّ

َه،،،،ا َص،،،،ِحْيَحهْ  - 507  ُهْم بَِأنَّ َْ  إِْجَم،،،،ا

 

 ُمْعَتَم،،،،،،دًا، َوإِْن َتُك،،،،،،ْن َمْرُجْوَح،،،،،،هْ  

ا - 508  ،،،،،،،ا إذا َن،،،،،،،اوَل َواْس،،،،،،،َتَردَّ  َأمَّ

 

 فِ،،،،ي اْلَوْق،،،،ِت َص،،،،لَّ َواْلُمَج،،،،اُز َأدَّى 

،،هْ  - 509   ِم،،ْن ُنْس،،َخَ  َق،،ْد َواَفَق،،ْت َمْرِويَّ

 

،،،،،،،،هْ َوَه،،،،،،،،ِذِه َلْيَس،،،،،،،،   ْت َلَه،،،،،،،،ا َمِ يَّ

،،يََّن فِ،،ي اَلَج،،اَزهْ  - 510  ُْ ِي  َل،،ى ال،،ذَّ َْ 

 

ِق،،،،،،ْيَن َلكِ،،،،،،ْن َم،،،،،،اَزهْ   نْ،،،،،،َد اْلُمَحقِّ
ِْ 

 َأْه،،،ُل اْلَح،،،ِدْيِ  آِخ،،،رًا َوِق،،،ْدَما - 511 

 

،،،،ْيُ  َل،،،،ْم َينُْظ،،،،ْر َم،،،،ا  ،،،،ا إذا َم،،،،ا الهَّ  َأمَّ

َتَم،،ْد  - 512  ْْ  َأْحَض،،َرُه ال َّالِ،،ُب َلكِ،،ْن ا

 

 اْلكَِت،،،اَب َوْه،،،َو ُمْعَتَم،،،ْد  َم،،،ْن َأْحَض،،،رَ  
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 َص،،،،،لَّ َوإَِلَّ َبَ ،،،،،َل اْس،،،،،تِْيَقاَنا - 513

 

 َوإِْن َيُق،،،،،،،،،ْل: َأَجْ ُت،،،،،،،،،ُه إِْن َكاَن،،،،،،،،،ا 

 َذا ِم،،،،ْن َح،،،،ِدْيثِي، َفْه،،،،َو فِْع،،،،لب  - 514 

 َحَسنُ 

 ُيِفْي،،،،،،،ُد َحْي،،،،،،،ُ  َوَق،،،،،،،َع التََّب،،،،،،،يُّنُ  

 وإْن َخَل،،،ْت ِم،،،ْن إْذِن الُمنَْاوَل،،،هْ  - 515 

 

 َتِص،،،،،لُّ واألََص،،،،،لُّ َبْاطَِل،،،،،هْ ِقْي،،،،،َل:  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

   ي ما إذا كانت اإلجيازة وت   األنواع ايتي مر   عاإلجازة ولنواعهاتك مدا عن يف ايدروس ايماضية 

 وندتقل اآلن إيب نوع جديد يقرتن باإلجازة لال و و ايمداوية. عملردة

 .ببم دب لعل من ايف ل ناوا   :والمناول  يف اللغ 

وايمراد هبا يكين ع يب وجي   عيها لنواع ومن خالا صور ا يظهر ايت ريف :ويذي   ي يف االصلالح

 ليي لو ب ض مدها ي ت ميذع ي   ع لي ايشيخ مرويات لن ي   ايصور ايمقصود ايمداوية: اإليجاز قبل ايدخوا يف

 لو شيئ ا مدها ي ت ميذ و و يف  ذه ايحاية بين لمرين: عايشيء مرويات 

  ذا من مرويايت وآذن ي  لن تروي  عدي. :ن يقرن ذلك باإلجازا يع يه كتاًبا، فيقول لهإما أ

وإما لن ي لي  ايكتاب فقط دون لن يقرني  باإلجيازة ودييأيت إن شياء اهلل مزييد بسيط يهيذه ايصيور مين 

 خالا شرح األبيا .

ْابِ،ُع: اْلُمنَاَوَل، ُ ) :ؒ يقوا ايحافظ اي راقيي  تحميلع ايديوع ايرابيا مين لنيواع ل  مين لنيواع ايع (الرَّ

 :  ؒ ايتحمل ايمداوية قاا 

،،،،ا َتْقَت،،،،رِنْ  - 499  ُث،،،،مَّ اْلُمنَ،،،،اوَلَُت إِمَّ

 

 ..................بِ،،،،،،،،،،،،،اإِلْذِن َأْو َلَ  

 :ففًذا المناول  قسمان 

 : ايمداوية ايمقرونة باإلجازة. القسم األول

 : ايمداوية دون اإلجازة.اينوالقسم الثَّ 

َلى اإلَْجاَزاِت  لَّتِي فِْيَها إِِذنْ َفا) :ؒ ثم قاا  ْْ  .(َأ

ر  لن ايمداوية إذا ق رنت باإلجازةع فهذا ايدوع  و لع ب لنواع اإلجازة ع ب اإلطالق؛ ألن   :يقوا م ديا  م 

 داك لن  يذا ايديوع لع يب لنيواع  : ين وق دااإلجازة يم ين يف م   يف ايدروس ايماضية يف لنواع اإلجازة ق دا:

و و قويدا ايمجردة من ايمداوية؛ إلخراج  ذا ايديوع اآليت م ديا  عجردة من ايمداوية فهذا ايتقييداإلجازة ايم

فييإذا نيياوا ايشيييخ ع لع ييب لنييواع اإلجييازة ع ييب اإلطييالقاآلن و ييو اإلجييازة ايمقرتنيية بايمداويييةع فهييذا  ييو 
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للذن ي  لو ل جيزك برواية  يذا  :ايت ميذ كتاب ا من مرويات  لو ناوي  ثبت  لو برنامج  لو م جم شيوخ  وقاا ي 

لع يب لنيواع ايمداوييةع  :لو  ذا ايكتابع فهذا ايدوع لع يب لنيواع اإلجيازةع ال نقيوا عاي بت لو  ذا ايم جم

مير  م ديا يف شيرو   القرتاهنا بايمداوية يماذا  يو لع يب لنيواع اإلجيازة؟ إنما  و لع ب لنواع اإلجازة يماذا؟

إلجازة ذكرنا لن ع ب اييراج  لن قيوا ايمحيدثين يف إجيازاهتم بايشير  اإلجازة لن لوا شر  من شرو  ا

فهيو يف  يذه ع ت ييين ايمجياز بي  ايم تر عدد ل ل األثر لن  ذا ايشر  يي  فقرتيانع ميا  يي ايفقيرة األوييب؟

لو نع وزاد ع ب ايت يين شيئ ا آخر و و لن  لعلاه ايكتابع ل   ذا عين اييقيين لجاز وعي   ايمداوية ماذا ف ل؟

ي   بصيحي  اإلميام ايبييار ع ال حق اييقينع حق اييقين لعلياه إيياه ودي م  إيياهع ييي  فقيط قياا يي  لجزت 

لو صيور لخيرى ديتأيت إن شياء اهلل يف مواضي ها؛ ف يذي   يذا  علعلاه نسيت  من صحي  اإلميام ايبييار 

 ايدوع من لنواع اإلجازة  و لع ب األنواع يقوة ايت يين يف ايمجاز ب .

ن يم صيحة األصيلع فايشييخ حيدميا يدياوا ع ق ديا وايفقيرة اي انيية مين شيرو  اإلجيازة:  ياينايشر  اي

وييي   عوييي  فيي  تحرييف عولن  يي  في  زيادا  عايت ميذ كتاب  فهو قد تكفل ي  بأن  ذا ايكتاب صحي 

ا يف  يذه ايصيورة و يي صيورة  عفي  تصحيف؛ ألني  لصي   اييذ  قيرله ع يب مشيايي  وصيحح  وقاب ي  فيإذ 

ا راية ايتلبيق ف ذي  ي  ا  ذا ايدوع و يو   د  يمداوية إذا اقرتنت باإلجازةع فإن شر  اإلجازة يكون فيها ملبق 

 اإلجازة ايمقرتنة بايمداوية لع ب لنواع اإلجازة.

 يقوا ايحافظ اي راقي:

َلََه،،،،،،،ا إذا ....................... ْْ  َوَأ

 

،،،،،،،اَرًا َك،،،،،،،َذا  َْ َ ،،،،،،،اُه ِمْلَك،،،،،،،م َففِ ْْ  َأ

 ليي  كتابي  لو مرويي ع ثيم  يذا اإلعلياء مين بياب لن ي   :وهي ،الصورا األولى من صور المناول  يذكر 

جيزك بروايتي ي ع ويدو  بذي  لن  يم كي  إيياه  بيةع قياا: ول   عخذ  ذا ايكتاب كتابي :ايتم ي  ي ع يقوا ي 

 فهذا لع ب لنواع ايمداوية ايمقرتنة باإلجازة.

تم يي  وييي  كيل شييخ يف يل ذيي ؛ ألن ايتديازا عين األصيل لو عين إذا ما لعلاه إيها ع ب ديبيل اي

فيرع عين ذيي  ييو ي   ايكتاب  ذا لمر رير م تادع رير م تاد لن ايمشايخ يتدازيون عن لصويهمع فماذا يف ل؟

 جم  من لجل لن  يأخذه ثيم يدسيي ع يقيوم بدسيي   يره كتاب  لو لص   لو م  لعلاه إياه ع ب دبيل اإلعارةع ي  

ا يف  ذه ايصورةومقاب ت   فهذا لع ب لنواع ايمداوية. علو  ذا ايقسم من  ذه ايصورة عع فأي  
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ولهنا لع ب لنواعهيا يف اإلطيالق اإلجيازة ايمقرتنية  عاآلن انتق دا إيب صور ايمداويةع انتهيدا من اإلجازة

 بايمداويةع  ذه ايمداوية يسأا دائل ما  ي صور ا؟

 :أقول لها صور أربع

ع اإلعيارةلو ع يب ديبيل  علن ايشيخ ي لي ايت ميذ ايكتاب ع ب دبيل ايتم ي  وايهبة :الصورا اَلولى

  ذه  ي ايصورة األويب و ذه لع ب صور ايمداوية.

يف عصرنا  ذا يف ايقديم يحتاج ايت ميذ لن يدسخ ايكتياب يف عصيرنا  يذا يمكين لن يقيوم بتصيويره لن 

 .ويقوم ايت ميذ بتصوير ذي  اي بت لو ما شاب  ذي  ع ال  ايشيخ ت ميذه ثبت  لي م  ي  

واآلن يست م ون ك مة ايدسخ بم دب ايتصوير انسخ يي من  ذا ايكتاب نسية بم ديب لني  تصيور يي  

 نسي .

 ثم قاا:

 َكَذا

ْرضم َْ  َأْن َيْحُضَر ال َّالُِب بِاْلكَِتاِب َلْه ... 

ح ير وإنما ايت ميذ  و ايذ  ي   يي  ايشيخ  و ايذ  ي لي ايت ميذع :الصورا الثاني  من صور المناول 

 :يقيوا ي شييخو داودمين ديدن لبيي  ح ير نسيية  ي   «داودددن لبيي » ذا ايكتاب م ال   :كتاب ا ويقوا ي شيخ

ويتأكيد لني   عويأخذ ايكتياب ويدظير فيي  عريد لن تأذن يي يف روايت  عد ع فيقوم ايشيخول   ع ذا كتاب ايسدن

 يذا مياذا ع لذنت ي  لنت ترويي  عدييع لو لجزتي  لن ترويي  عديي :  يده ي ت ميذ ويقوا يمن مرويات ع ثم ي  

يا؟ يسمب يف االصلالح؟ ير   يسمب ب ر  ايمداويةع عر  ايمداوية يمياذا ديمي عرض  م ديا يف اييدروس م 

كميا -ويسيمب اي ير   عايماضية من لنيواع ايتحميل ب يد ايسيماع ايتحميل بيايقراءةع ايقيراءة ع يب ايشييخ

ويل يب مدي  اإلجيازة فيي ع  عن جهة لن ايت ميذ  و ايذ  ي ر  ايكتاب ع ب ايشيخشبه  مفهذا ي   -ت رفون

 مي ب ر  ايمداوية.كما ي ر  ايقارئ ع ب ايشيخ ما يريد لن يروي  عد ع ف ذي  د  

ل   ذا ايدوع لو  يذه ايصيورة اي انيية تسيمب ب ير  ع (َوَهَذا اْلَعْرُ  لِْلُمنَاوَلهْ ) قاا ايحافظ اي راقي:

 ايمداوية.

 قاا:

،،،،ْيُ  ُذْو َمْعرَِف،،،،َ  َفيِنَُظ،،،،َرهْ  - 502  َوالهَّ

 

 ُث،،،،،،مَّ ُينَ،،،،،،اول اْلكَِت،،،،،،اَب ُمْحِض،،،،،،َرهْ  
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 يق،ول: َه،،َذا ِم،،ْن َح،،ِدْيثِي ف،،اْرِوهِ  - 503

 

 .................................... 

ع فياروه ومين مروييايت عل  لن ايشيخ يدظر يف ايكتاب ويتأكد لن  من مرويات  يقوا ن م  و مين حيدي ي

:  عديع  ذا يسمب عر  ايمداويةع فهو يجما لوال 

ايت ميذ  و ايذ  لح ر ايكتاب ولعلاه ي شيخع ثم ايشيخ نظر في  ودقيق وع يم لني  مين مروياتي ع ثيم 

 ايشيخ يداوي  مرة  لخرى ي ت ميذ ويقوا ي  لجيزك بروايت  عدي.

 قاا ايحافظ اي راقي:

 .................................... 

 

،،،ْن )َمالِ،،،َك( َوَنْح،،،ِوهِ   َْ  َوَق،،،ْد َحَك،،،ْوا 

ا - 504  َْ ،،،،،،،َما َه،،،،،،،ا ُتَع،،،،،،،اِدُل السَّ  بَِأنَّ

 

  .................................... 

تبية يقوا ب ض ل ل اي  يم: إن عير  ايمداويية ال ييدقو يف اير   ؟همُ كْ ْر  المناول  ما مرتبته وما ُح 

لع ب لنواع ايتحملع فإن عر  ايمداويية يسياو  ايسيماع؛ يميا  عن ايسماعع فإذا كان كما تقدم لن ايسماع

كيي عين ب يض األئمية  كيذا ح  ع  يادا ايسيماعومين قبيل ايت مييذع فإني  ي   ع  من قبيل ايشييخفي  من ايتحرِّ 

 .-ايب   رحمهم اهلل ت  -ايقدماء؛ ايز ر  واإلمام ماي  

ل  لن ايفقهياء مين ايمحيدثين ( ُت،ْوَن َذاَوَق،ْد َأَب،ى اْلُمفْ ) يكن ايصحي  كميا قياا  ديا ايحيافظ اي راقيي:

وممين نقيل عدي  ذيي  ع   ايمداوية ال يسياو  ايسيماعولن عر   عبرجحان  :كم وقايواورير م لبو   ذا ايح  

 يو اإلميام لبيو حديفيةع وايشياف ي فهيو اإلميام  :واي ور   يو ديفيان اي يور  وايد ميان   وياإدحاق بن ر

إن عر  ايمداوية ال يساو  ايسماعع وإن ايسيماع  :قالواورير مع  واإلمام لحمد وابن ايمبارك عايشاف ي

 و لع ب لنيواع ايتحميلع وإنميا اييذ  حصيل لن ب يض ل يل اي  يم اشيتب  ع ييهم نوعيانع اشيتب  ب  يهما 

 بب ض؛ ايدوعان:

 . و اي ر  ايذ   و بم دب ايقراءة ع ب ايشيخ :النو  األول

 ب ايحاكم لبيي عبيد اهلل صياحب م رفية ع يوم ايحيديت؛  و عر  ايمداويةع فاشتب  ع :والنو  الثاين

ر  حيت إن كما  ا وريرهم  ي م دا اإلمام مايك  واحيدةع فهيو    وايسيماع يف مرتبية  ر  من ايمحدثين ييرون لن اي  

ن عير  ايمداويية مسيياو  لوييذي  ذكير  عداوييةلخيذ ايدصيوص ايتيي يف اي ير  وحم هيا ع يب عيير  ايم  

سيمب عير  ايسيماعع فيإذا رلييتم  يذا ايقراءة ت  ع سمب عر  ايسماعع وي  ي ر  ايسماع ايذ   و ايقراءة
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ألن ايت مييذ ي ير   ايمصل   يف كتب ع وم ايحديت فايمقصيود بي  ل  ايقيراءة عير  ايسيماعع يمياذا؟

 ع ب ايشيخ مسموع  وايشيخ يسما ف ذي  دمي عر  ايسماع.

ن اييراج  لن عير  إ :ايمجتهيدون  ؤالء األئمية ايمفتيون : ذا من حيت ايرتبة من حيت ايرتبة قاا

 اء  ييت يف يف صيحت ع لميا اإلجيازة ديو ايمداوية لنقو من ايسيماعع و يذا  يو ايصيحي ؛ ألن ايسيماع ييم

ير  فإن ل ل اي م اخت فوا يف صحتها وجواز يا كميا  عو بنير مداويةلكانت ما مداوية  دياع فكييف يسيتو     م  م 

 رتب ما ايشيء ايميت ف يف جوازه وصحت ؟!ولن  لع ب اي عايشيء ايمتفق ع ي  وع ب صحت 

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

َه،،،،ا َص،،،،ِحْيَحهْ  - 507 ُهْم بَِأنَّ َْ  إِْجَم،،،،ا

 

 ُمْعَتَم،،،،،،دًا، َوإِْن َتُك،،،،،،ْن َمْرُجْوَح،،،،،،هْ  

إن عير  ايمداويية لنقيو مين عير  ايسيماع؛ يكيدهم لجم يوا ع يب لن  :ل  ما قوا  يؤالء األئمية 

 وا ع ب لن  تحمل صحي .عر  ايمداوية تحم   صحي ع لجم 

 فهذا ايمقصود بقوي :

 َقْد َحَكْوا

َه،،،،ا َص،،،،ِحْيَحهْ  - 507 ُهْم بَِأنَّ َْ  إِْجَم،،،،ا

 

 ُمْعَتَم،،،،،،دًا، َوإِْن َتُك،،،،،،ْن َمْرُجْوَح،،،،،،هْ  

ا ع ب قوي : بك مة نقرل ا ؒ  ذا اإلجماع ت قب  ايحافظ ايسياو     قاا م  ق 

َه،،،،ا َص،،،،ِحْيَحهْ  - 507 ُهْم بَِأنَّ َْ  إِْجَم،،،،ا

 

 .............................ْعَتَمداً مُ  

اخت ييف يف صييحة اإلجييازة ايمجييردةع فكييأن ايقييائ ين وإن ل  ميين لجييل اعتماد ييا وتصييديقهاع » قيياا:

يا م   عقل عدهم  يذا اإلجمياعدة  م ايذين ن  جر  ل باإلجازة ايم  بصحة ايتحم   ياع  يؤالء وييي   يذا إجماع  ل ق 

ديا لن اإلجيازة    م م  بصحة ايمداوية ايمقرتنة باإلجازة؛ ألن  تقيد   :ايواصحة اإلجازة  م ايذين قبايذين قايوا 

  ف يف صحتها.يف حد ذاهتا قد اخت  

ويذي  األويب فيما يبدوا عدم نقيل اإلجمياعع عيدم نقيل اإلجمياع  يذا  يو األوييب؛ ألن ايمسيأية يف 

اعهيا ديواء  لكانيت مقرتنية لدادها فيها اختال ع اإلجيازة يف اداديها كميا تقيدم فيهيا اخيتال  بجمييا لنو

 .األويب كان عدم نقل اإلجماعبايمداوية لو مجردة عدهاع ف
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و ذا يحتياج إييب نقيل ع انقر  كما يقوا ب ض ايفقهاء إن  اختال  لو خال    :إال لن يقاا م ال  يقاا

ت وإال ادتمر اييال  يف صحة اإلجازة قرون ا طوي يةع ل  لك ير مين خمسية لو ديتة قيرون وع مياء ايحيدي

 ب  هم يدازع يف صحتها.

 فرع ع ب ايصورتين ايماضيتين يف ايمداوية تفري ا ع قاا ايحافظ اي راقي:

ا - 508 ،،،،،،،ا إذا َن،،،،،،،اوَل َواْس،،،،،،،َتَردَّ  َأمَّ

 

 فِ،،،،ي اْلَوْق،،،،ِت َص،،،،لَّ َواْلُمَج،،،،اُز َأدَّى 

،،هْ  - 509   ِم،،ْن ُنْس،،َخَ  َق،،ْد َواَفَق،،ْت َمْرِويَّ

 

،،،،،،،،هْ    َوَه،،،،،،،،ِذِه َلْيَس،،،،،،،،ْت َلَه،،،،،،،،ا َمِ يَّ

،،يََّن فِ،،ي اَلَج،،اَزهْ  - 510  ُْ ِي  َل،،ى ال،،ذَّ َْ 

 

ِق،،،،،،ْيَن َلكِ،،،،،،ْن َم،،،،،،اَزهْ   نْ،،،،،،َد اْلُمَحقِّ
ِْ 

 َأْه،،،ُل اْلَح،،،ِدْيِ  آِخ،،،رًا َوِق،،،ْدَما - 511 

 

 .................................... 

ييقول ي :   : يف ايصورة األويب و ي إذا لعلب ايشيخ ايت ميذ مروي  وقاا ي  ا د ي   يع ق    لن ترويي  عديلجزت 

 ليي  إيياه ع يب ديبيل اإلعيارةع وإما لن ي   عم ي  لي  إياه ع ب دبيل ايت  ايصورة األويب إما لن ي   ماذا يف ل؟

يسيرتدهع ميا  ايصورة  ذه تيت ف من حيت ايقيد األخيير؛ لني  ي ليي  مرويي  ويسي م  إيياهع ثيم مياذا يف يل؟

يحة؛ يكن بشر  إذا كان ايمجياز قيد وقيف فيقوا ايحافظ اي راقي:  ذه ايصورة صح حكم  ذه ايصورة؟

ع ب نسية مقاب ة يدسية ايشيخع ل  ع ب فرع من نسيية ايشييخع فهيذا يجيوز يي  لن ييرو  هبيذه ايمداويية 

المقص،ود م،ن  ايمقصود مدها يم يحصيلع ميا  يو ايمقصيود مدهيا؟ وإن كانت  ذه ايمداوية فيها ض ف؛ أل

  مين مروييا  ايشييخع وإذا ييم يكين عديده يدسيي ع وإذا كيان : لن ايت ميذ يأخذ ايكتاب ويتأكيد انيالمناول 

صيب  يهيذه فإني  ال ي   عتقد ا يهذه ايروايةع فإذا ف ل ايشييخ  يذا باديرتداده ي كتيابعدده يقابل ع ي ؛ ييكون م  

  ع تفقد ما امتاز  ب .ايمداوية مزي  

   ؟كم هذه اإلجازاثم ما ُح 

 د كايمداوية واإلجازة ايسيابقةع فهيي تسيتو  ميا اإلجيازة يقوا:  ذه اإلجازة ايمقرتنة بايمداوية ال ت  

فيرق بيين لن يف ن تستو  م ها ألهنا ال مزية يهيا فيهياع ميا  ي  ايمجردة عن ايمداوية و ي اإلجازة بم ين يف م  

  إيياه ثيم يأخيذه مدي ع ال فيرقع لجزت   : لي  إياه ويقوا ي   ثبتي لو لن يقوا ي   ذا ثبتي وي  لجزت   يقوا ي :

يدهما؛ ألهنما يف كال ايحيايتين يحتياج لن يحصيل بوجد فرقع األصل لن  ال يوجد فرق ال ي  داك فرق؟  ل

 قابل ع ي .د  م  م   فرع   نويحتاج لن يبحت ع عويم يحصل ع ي  عع ب  ذا اي بت لو ع ب فرع مد 
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 قاا: 

 .................................... 

 

 اَزهْ َلكِ،،،ْن َم،،، ........................ 

 َأْه،،،ُل اْلَح،،،ِدْيِ  آِخ،،،رًا َوِق،،،ْدَما - 511 

 

  .................................... 

ا عن ايدوع ايسابق. عيزةحدثين رلوا ان  ذا ايدوع ي  م  ل  لن ب ض ايم    وإن كان قاصر 

وع ب ايتحقيق ف ي   ذا بشيء زائد ع ب م ديب اإلجيازة ي شييء ايم يين مين  يقوا ايقاضي عيا :

حييدث عديي  بكتيياب يتصييانيف ايمشييهورة واألحاديييت ايم روفيية ايم يديية فييال فييرق بييين إجازتيي  إييياه لن ي  ا

ا شييوخدا مين ل يل ا وحيدي   يكين قيديم   عو و رائيب لو حاضير إذ ايمقصيود ت ييين ميا لجيازه يي  «ايموطأ»

 ايحديت يرون يهذا مزية ع ب اإلجازة.

 ة.وإال  ي يف ايواقا يي  يها مزي   عية ع ت ارفوا ع ب لن يها مزر  ل  كأن  من باب اي   

 ة ي  عدد مشاييدا من ل ل ايدظر وايتحقيق بيال  ايوجوه األوا.وال مزي   قاا: ل  ايقاضي عيا :

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

،،،،ْيُ  َل،،،،ْم َينُْظ،،،،ْر َم،،،،ا  ..................................... ،،،،ا إذا َم،،،،ا الهَّ  َأمَّ

َتَم،،ْد َأْحَض،،َرُه ال َّ  - 512  ْْ  الِ،،ُب َلكِ،،ْن ا

 

 َم،،،ْن َأْحَض،،،َر اْلكَِت،،،اَب َوْه،،،َو ُمْعَتَم،،،ْد  

 َص،،،،،لَّ َوإَِلَّ َبَ ،،،،،َل اْس،،،،،تِْيَقاَنا - 513 

 

 .................................... 

يقوا: ذكرنا يف ايصورة اي انية من صور ايمداوية لن ايت ميذ  و اييذ  يح ير ايكتياب ويقيوا ي شييخ  

 .جيزه ب  لي  ي ت ميذ وي  ع فأجزين روايت  عد ع فيأخذ ايشيخ ايكتابع ثم ي   ذا من مرويات 

لايا ايكتاب ويدظر في  ويتأكد ويتيقن لن  من مرويات ع ثم ب يد ذيي  ايصورة ايمتقدمة ق دا لن ايشيخ ي  

 ي يده ي ت ميذ.

يده وي لي  ي ت مييذ هبذه ايصورة ايراب ة األخيرة ال يف ل ايشيخ ذي ع وإنما يأخذ ايكتاب فقطع ثم ي 

 دون ان يدظر في  ويجيزه بروايت .

 يل  يذا  عايفرق لن  يف ايصورة األخيرة  ذه ايشيخ يم يتحر وييم يتحقيق ؟إًذا ما الفرث بين الصورتين

 ؟هذه الصوراُحْكم ما  ايكتاب من مرويات  لم ال؟

ذ ثقية وي تميد ع يب قويي ع ففيي يقوا: ايشيخ إذا يم يف ل ذي ع فهدا يدظر إيب ايت ميذع فإذا كان ايت مي

  ذه ايحاية يص  ي   ذه اإلجازة و ذه ايمداوية.
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 ولما إذا يم يكن ثقة وال ي تمد ع ب قوي  فال.

 ذا روايت  فداويديي  ولجيز ييي  :ومن صور ايمداوية لن يح ر ايكتاب ي شيخع فيقوا :رحقال يف الهَّ 

ايلايب ثقة ي تميد ع يب م  ي ع كن اعتمد خر ايلايب وروايت ع فال يدظر في  ايشيخ وال يتحقق لن  روايت ؛ ي

يا بييره وم رفتي  فإني  ال تجيوز ع حت ايمداوية واإلجازة  إيب ذي ع صبفأجا وإن ييم يكين ايلاييب موثوق 

  ذه ايمداوية وال تص ع وال اإلجازة.

آخير  إذا كيان ايلاييب ريير م يرو  باي قية وايتحير ؛ يكين ذ يب إييب ت مييذ   :أيًضا ذكر تقيي،ًدا آخ،ر

و و ي  حق روايت ع ففي  ذه ايحايية يي  لن  عن م  ذا من مرويا  شييدا :  وقاا ي باي قة وايتحرِّ  م رو   

 يرو  بت   اإلجازة ايمقرونة بايمداوية.

ث عديي هبيذا حيدِّ  :إذا قياا ايشييخ دون لن يدظير يف ايكتياب قياا :أيًضا ذكروا قيًدا آخ،ر للج،واز وه،و

ا  يذه صيورة جيائزة ايكتاب إن كان من حدي ي ما يكين ع يب ايت مييذ لن  عبراءيت من اين ط وايو مع فأي  

 ولن  د يم من اين ط وايو م. عيتأكد لن  ذا ايكتاب من مرويا  ايشيخ

 يقوا ايحافظ اي راقي ب د ذي :

 َوإِْن َيُقْل: َأَجْ ُتُه إِْن َكاَنا 

 َذا ِمْن َحِدْيثِي

جييزك  يذا ايكتياب إن كيان مين حيدي ي ل   :اا ايشيخ ي ت ميذ ذا ايقيد األخير ايذ  شرحداهع ل  إذا ق

 ويدبني ي ت ميذ لن يتحرى يف  ذا ايكتاب. عما براءيت من اين ط وايو مع فهدا يص 

 قاا:

 التََّبيُّنُ  َفْهَو فِْعلب َحَسُن ... ُيِفْيُد َحْيُ  َوَقعَ 

 ايشيخع فهذه ايمداوية صحيحة. ايتبين  و ايت بتع فإذا ت بت ايت ميذ من لن  ذا ايكتاب من مرويا 

 ثم ختم  ذا ايدوع بقوي :

 وإْن َخَل،،،ْت ِم،،،ْن إْذِن الُمنَْاوَل،،،هْ  - 515

 

 ِقْي،،،،،َل: َتِص،،،،،لُّ واألََص،،،،،لُّ َبْاطَِل،،،،،هْ  

 

 :فيها قوَلن ل  يقوا: ايمداوية ايمجردة عن اإلجازة ما حكمها؟
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   وتص  ايرواية ب .: لهنا صحيحة وتص  ايرواية هباع لن  ذا ايتحمل صحيالقول األول

 ويم تقرتن باإلجازةع فإن ايرواية هبا رير صحيحة. ع: لن ايمداوية إذا خ تالقول الثاين

فحك،ى »: ل  ايمداويية ايمجيردة عين اإلجيازةع «وقد اختل،  فيه،ا» يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح:

 .«كر بعضهم بعد قليلالخ يب ْن طائف  من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواي  بها، سيأتي ذ

 يكن ايراج  عدم صحتها.

ي» :ؒ يقوا ابن ايصيالح   وعاهبيا ريير   عع ل  فيهيا خ يلع ال تجيوز ايروايية هبيا«ة يذه إجيازة ميت  

 وروا ايرواية هبا.دحدثين ايذين لجازو ا ومن ايفقهاء واألصوييين ع ب ايم   واحد  

 .«له الفقهاء وأصحاب األصولَل تجوز الرواي  بها ْلى الصحيل الذي قا» وقاا ايدوو :

 ؟لماذا َل تجوز الرواي  بالمناول 

ايكتياب مين مروياتي  دييأتيدا  ألن  ذا ايدوع ال ييت ف عن مجرد إعالم ايشيخ ي ت ميذ بأن  ذا :قايوا

سمب اإلعالمع ل  يقيوا ايشييخ ي ت مييذ: صيحي  اإلميام ايبييار  لنيا ل اخت ف في  ي  نوع من لنواع ايتحم  

فهذا ايدوع لك ر ل ل اي  م ع يب عيدم جيواز ايروايية بي ؛ ألن  شايييع  ذا يسمب إعالم إخبار.لروي  عن م

 ع ذا من مروييايت : دا يم يأذن ايشيخ ي ت ميذ لن يرو  عد   ذا ايكتابع فكذي  إذا ناوي  ايكتاب وقاا ي 

 ه ال يزيد يف األمر شيئ ا.ولما كون  د م  إياه ولعلاه إياع وإخبار ويم يأذن ي  بروايت  فهو مجرد إعالم  

ييا ايقييوا بييأن ايفقهيياء واألصييوييون وكييأن ايفقهيياء واألصييوييين ع ييب عييدم جييواز ايرواييية هبييذه  :لي  

ومييدهم ايفييير ايييراز   عا ايحييافظ اي راقييي بييأن ب ييض ل ييل األصييوا لجيياز ايرواييية هبيياد ييايمداوييية نق يي     

 :بل إذا لشار ايشييخ إييب كتياب وقياا عويةبل وال ايمدا عفإن  يم يشرت  اإلذن «ايمحصوا»صاحب كتاب 

  ذا دماعي من فالن جاز يمن دم   لن يروي  عد  دواء  تداوي  لم  ذا خال  يب ض ايمحدثين.

 ل  ايفير ايراز  يدقل اي ك ع يقوا لن ايمحدثين  م ايذين مد وا.

اييذين مد يوا ايروايية وبيدما مر بدا عن ابن ايصالح و دا ايحافظ اي راقي لن ايفقهاء واألصيوييين  يم 

 هبا.

ا  ذا  و ايصحي  ل ل  يتل ال تص  ايرواية ب ع وب ض  م   ل  لن ايمداوية ايمجردة عن اإلجازة ت حم   :إذ 

يكن ايصحي  لن  يي  إذن ياع اإلذن يف م يل  يذا البيد  عمدي األن يف ذي  إذن ا ض   :اي  م لجاز ايرواية ب ع قايوا
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فهيذا  عد اإلعلياءجير  لو لن يكتيب بي ع لميا م   عايصري  لن يت فظ بذي  صري ع ايشيء من ايت بير عد  بشيء  

اع فالبد من ايتصري  باإلذن.  يي  صريح 

ا من مسائل ايسكو  األمر ع ب عدم االعتيداد هبياع و يذه م   يد  وتالحظون لن ك ير  اع ل  كيون ايشييخ ه 

مين   يد  فيهاع ف يذي  ال ي   ذا داخل   لي ايت ميذ ايكتاب وييره لن  من مرويات ع ثم يسكت عن اإلجازة فهي  

 ح هبا وما دكت عدها.ألن ايشيخ يو لراد اإلجازة يصر   عل ايصحيحةلنواع ايتحم  

 بقي م دا ما يت  ق بأيفاظ األداء و ي ده ة إن شاء اهللع اقرل.
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َكْيَ  َيُقْوُل َمْن َرَوى بِالُمنَاوَلِ  َواإِلَجْاَزِا 

،،ْيَمْن َرَوى َم،،ا ُن،،ْوِوَلَ َواْخ  - 516
 َتَلُف،،وا فِ

 

( َو )اْب،،،ُن ِش،،،َهاَب( َجَع،،،َلَ    )َفَمالِ،،،كب

َثنَا( َو )َأْخَب،،،،،َرا( - 517   إِْطَلََق،،،،،ُه )َح،،،،،دَّ

 

َُ َوْه،،،،،َو َلَئِ،،،،، ب بَِم،،،،،ْن َي،،،،،َرى   َيُس،،،،ْو

،،،َماِ  َب،،،ْل َأَج،،،اَزه - 518   اْلَع،،،ْرَ  َكالسَّ

 

 َبْعُض،،،،،،،،ُهُم يف ُمْ َل،،،،،،،،ِ  اإِلَج،،،،،،،،اَزهْ  

 َمْرُزَب،،،،،انِْي( َو )أب،،،،،و ُنَع،،،،،ْيمِ )الْ وَ  -519 

 

نْ،،،،،َد الَق،،،،،ْواِ  
ِْ ،،،،،ِحْيُل   َأْخَب،،،،،َر، َوالصَّ

 َتْقيِْي،،،،،ُدُه بَِم،،،،،ا ُيب،،،،،يُِن اْلَواِقَع،،،،،ا - 520 

 

 إَِج،،،،،،،،اَزًا َتنَ،،،،،،،،اوَلً ُهَم،،،،،،،،ا َمَع،،،،،،،،ا 

 

 

 َأِذَن لِ،،،ي، َأْطَل،،،َ  لِ،،،ي، َأَج،،،اَزنِي - 521

 

ََ لِ،،،،،ي، َأَب،،،،،اَح لِ،،،،،ي، َن،،،،،اوَلنِي   َس،،،،،وَّ

 

 

،،،،،،ْيُ  لِْلُمَج،،،،،،ازِ َوإِ  - 522  ْن َأَب،،،،،،اَح الهَّ

 

 إَِطَلََق،،،،ُه َل،،،،ْم َيْك،،،،ِ  فِ،،،،ي اْلَج،،،،َوازِ  

 َوَبْعُض،،،،ُهْم َأَت،،،،ى بَِلَف،،،،َ  ُم،،،،ْوِهمْ  - 523 

 

 )َش،،،اَفَهنِي( )َكَت،،،َب لِ،،،ي( َفَم،،،ا َس،،،ِلمْ  

،،،يْ  - 524  ِْ  َوَق،،،ْد َأَت،،،ى بِ،،،، )َخبَّ،،،َر( األوَزا

 

ْيَه،،،،،ا َوَل،،،،،ْم َيْخ،،،،،ُل ِم،،،،،َن النِّ،،،،،َ ا ِ  
 فِ

 َوَلْف،،،،،ُ  َأْن اْخَت،،،،،اَرُه اْلَخ َّ،،،،،ابي - 525 

 

 َوْه،،،،،َو َم،،،،،َع اإِلْس،،،،،نَاِد ُذْو اْقتِ،،،،،َراِب  

 َوَبْعُض،،،ُهْم َيْخَت،،،اُر فِ،،،ي اإِلَج،،،اَزهْ  - 526 

 

 )َأْنَبَأَن،،،،،،،ا( َكَص،،،،،،،اِحِب اْلِوَج،،،،،،،اَزهْ  

 َواْخَت،،اَرُه )اْلَح،،اكُِم( فِْيَم،،ا َش،،اَفَههْ  - 527 

 

ْرِض،،،،،،ِه ُمَه،،،،،،اَفَههْ   َْ  بِ،،،،،،اإِلْذِن َبْع،،،،،،َد 

 

 

 َواْسَتْحَس،،نُْوا لِْلَبَيْهَق،،ْي ُمْص،،َ َلحا - 528

 

َحا   )َأْنَبَأَن،،،،،،،،،،ا( إَِج،،،،،،،،،،اَزًا َفَص،،،،،،،،،،رَّ

،،نْ  - 529  َْ َر اْس،،َتْعَمَل   َوَبْع،،ُض َم،،ْن َت،،َأخَّ

 

 إَِج،،،،،،،اَزًا، َوْه،،،،،،،َي َقرِْيَب،،،،،،، ب لَِم،،،،،،،نْ  

ُه ِم،،،ْن َش،،،ْيِخِه فِْي،،،ِه َيُه،،،ّكْ  - 530  ُْ  َس،،،َما

 

،،،،ْن( َبْينَُهَم،،،،ا فَ   َْ ٍْ َوَح،،،،ْرُف )  ُمْه،،،،َتَر

 َوفِ،،ي اْلُبَخ،،اِرْي َق،،اَل لِ،،ي: َفَجَعَل،،هْ  - 531 

 

 لِْلَع،،،،،،،ْرِ  َوالُمنَاوَل،،،،،،،هْ  ِحْي،،،،،،،رِيُُّهمْ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 

 يذكر ايحافظ اي راقي يف  ذه األبيا :

 ماذا يست مل ايت ميذ إذا لراد لن يؤد  ما تحمل عن طريق اإلجازة لو ايمداوية ايمقرونة هبا.

فهيذا ايفصيل  يت ميذ إذا لجيز لو ناوي  ايشيخ ما اإلجازة ولراد  ذا ايت ميذ لن يرو  ماذا يقيوا؟ ذا ا

 فيقوا: يف ايجواب عن ذي .

ْيَمْن َرَوى َم،ا ُن،ْوِوَلَ  - 516
 َواْخَتَلُفوا فِ

 

( َو )اْب،،،ُن ِش،،،َهاَب( َجَع،،،َلَ    )َفَمالِ،،،كب

َثنَا( َو )َأْخَب،،،َرا( - 517   إِْطَلََق،،،ُه )َح،،،دَّ

 

َُ َوْه،،،،،َو َلَئِ،،،،، ب بَِم،،،،،ْن َي،،،،،َرىيَ    ُس،،،،ْو
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،،َماِ  َب،،ْل َأَج،،اَزه - 518  اْلَع،،ْرَ  َكالسَّ

 

 .................................... 

ل  يقوا إني  نقيل عين اإلميام مايي  وقب ي  شييي  ايز ير  لني  يجيوز لن تيؤد  ميا تحم تي  باإلجيازة  

 بقوي : حدثدا لو لخرنا.

ث  م م ديا لن وقد تقيد   اإنميا ت  د ا حيد  شياع اديت مايها فيميا  أخبرن،اولن ع سيت مل يف لداء ميا تحميل ديماع 

اع فد  ت    لداء ما تحمل إجازة. قل عن ايز ر  وعن اإلمام ماي  جواز ادت ماا حدثدا ولخرنا يفحمل عرض 

َما ِ ...  َوْهَو َلَئِ ب بَِمْن َيَرى) يقوا ايحافظ اي راقي: يجواز ي يق بمن نقل ل  لن  ذا اع (اْلَعْرَ  َكالسَّ

ألن  علن  يذا ايدقيل فيي  إشيكاا -كميا تقيدم-عد  لن عر  ايمداويية يف مسيتوى ايسيماع يف مرتبتي ؛ يكين 

حدثدا ولخرنا إنميا كيانوا  :ولن  يجوز ي  لن يقوا في  عبأن اي ر  مساو  ي سماع : ؤالء األئمة ايذين قايوا

   عر  ايمداوية.ويم يكونوا يتك مون عن  عيتك مون عن عر  ايقراءة

د ا ل  لن ب يض ل يل اي  يم يسيت مل ع (َبْل َأَجاَزه ... َبْعُضُهُم يف ُمْ َلِ  اإِلَجاَزهْ ) قاا: ث  ولخرنيا يف حيد 

د ا  :اإلجازة ايمجردة عن ايمداويةع فيقوا فيها ث  ي ديي واألك ير اديت ماا لخرنيا  عفيالن لو لخرنيا فيالنحيد 

د ا ديا لن حدثدا يددر ذي ؛ ألن  كميا تقيدم م  ث  فيهيا إشيارة ع يب ايمشيافهةع لن ايشييخ شياف  ايت مييذ بميا حيد 

 ا يف دروس م ت لن  يذا  يو ايفيرق اييذ  بيين حيدثدا ولخرنياع فأنيت إذا حيدث  شييو  ث  ب ع وبيد  حد  

يكين يي  لن  حدثديع يو كتب ي   ل تقوا حيدثدي؟ :بكالمع فإن  إذا لخرك بكالم مشافهةع فإن  تقوا

د ا  ذا  و ايفرق بين  :ينع ق دالخر :تقوا ث  د ا ولخرنا؛ ألن حد  ث  فيهيا إشيارة إييب ايمشيافهةع ويهيذا يديدر حد 

 لن يست م ها لحد ل ل اي  م وإن ف    ب  هم.

م جيم »باينع و ذا ايمرزباين  و محميد بين عميران ايمرزبياين لحيد األدبياءع يي  كتياب قل عن ايمرز  ن  

ا يف لخلاء ايش راء وما شاب  ذي ع وكال ما م « ايموش  »وي  كتاب يسمب  «ايش راء لبوعيان وم جيم لي  

خرنيا فيميا لع يقيوا «أخبرن،ا»   إجازة قويي : ذكروا عد  لن  يست مل يف لداء ما تحم  اع ايش راء ملبوع ناقص  

 .لخذه عن مشايي  إجازة  

 .«لخرنا»تحم   إجازة قل عد  لن  يقوا فيما ن   « يةايح  »وكذي  لبو ن يم األصبهاين صاحب كتاب 

ع فإني  يقيوا عين شييي  لبيي ن ييم لبيو ن ييم شييخ ؒ كر  ذا عن لبي ن يم اييليب ايبنداد  وذ  

رأي،ت ألب،ي نع،يم أش،ياء يتس،اهل فيه،ا منه،ا أن،ه ي ل،  يف اإلج،ازا أخبرن،ا وَل » اييليبع يقوا اييلييب:
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ل يق ويقيوا: كان يدبني لن ال ي  ع ا ديأيتكم بين لن اإلخبار  ذا عن طريق اإلجازةل  ما يأيت بشيء ي   .«يبين

 ل ق اإلخبار فيما تحم   إجازة.إن لبا ن يم ي   :إذن ا؛ يكن يقوا اييليب ع لو لخرنا فالن  إجازة   لخرنا فالن  

 .«التَّْدلِْيسمن  رآه أبو نعيم وغيره وهو ضربب  هذا مذهبب » يقوا ايحافظ ايذ بي:

ا ذكر تدييس   يكديي رليتي   ررييبع يقيوا ايحيافظ اييذ بي: خرنا و يو تيديي   آخر ألبي ن يم يف ل الي  

ا و يو لكير شييخ   ي يقوا يف شيي  عبد اهلل بن ج فر بن فارس اييذ  ديما مدي  ك يير  ع لخرنيا عبيد اهلل بين    ي 

لخرنا فيما قرل ع ي   ذه اي بارة ظا ر ا لن  عر  ع ب عبد اهلل بن ج فر وكيان لبيو ع ع ي  ئرج فر فيما ق  

ا مج   اي ر ؛ يكن نب  ن يم ح ولن  يذا  ع دا إنما  و ع ب دبيل اإلجيازة «أخبرنا»  اي  ماء ع ب لن اضر 

اع وييذي   عمن قبيل ع يب عبيد اهلل بين ج فير ئرايشيء ايذ  لجيز ب  كان قد ق   وييم يكين لبيو ن ييم حاضير 

 عدوا  ذا من باب ايتديي .

يا ايتيديي  ونقل عن ب يض م   قيل عيدهم اديت ماا ع لو ن  وإيهيام لهنيا «الخرني»يف حيدثي األنيدي  لي  

 ع وت  ل ل ل اي  م ذي  ع يهم.فيما تحم وه إجازة   «لخرنا»

نْ،َد الَق،ْواِ ) يقوا ايحافظ اي راقي:
ِْ ،ِحْيُل  ل  ايصيحي  يف لداء ميا ع (َتْقيِْي،ُدُه بَِم،ا ُيب،يُِن اْلَواِقَع،ا...َوالصَّ

 حيدثدا فيالن   :ع ييأيت بايتقيييد ويي  لن يقيوان إجيازة  لن يقوا: لخرنيا فيال تحمل إجازة ماذا يقوا ايلايب؟

د ا ؛ يكن األحسن لخرنا؛ ألن إجازة   ث   صب  شيء من ايتداقض.فيها دالية ع ب ايمشافهةع في  حد 

 :بايجم ة؛ ف ذي  يسيوغ لن يقيوا فال يكون فيها تداقض ألن  دبق م دا لن اإلجازة إخبار   «أخبرنا»لما 

 ا بايجم ة يف رواية  ذا ايكتاب ايذ  لخرنا ب  جم ة.د  ي   ن  ذ  لخرنا فالن إجازةع ل  ل

لو لجياز ييي فيالنع ل  ييأيت ب بيارا   عغ ييي فيالنيي فالن لو لباح ييي فيالن لو ديو   ن  لذ   :لو لن يقوا

 صريحة يف اإلجازةع لو لن يقوا ناويدي فالنع لو يقوا ناويدي فالن إجازةع إذا كانت مداوية ما إجازة.

 قاا:

،،،،،ْيُ  لِْلُمَج،،،،،ازِ  - 522  َوإِْن َأَب،،،،،اَح الهَّ

 

 إَِطَلََق،،،،ُه َل،،،،ْم َيْك،،،،ِ  فِ،،،،ي اْلَج،،،،َوازِ  

لذنت ي  لن تيرو   :: لن ب ض ايمشايخ يما عدد م من ايتسا ل يقويون ي ت ميذأي ينبه هنا ْلى أمر 

د ا  :عدي كتابي  يذا لو  يذا ايكتياب ويي  لن تقيوا ث  اإلذن ال يدفيا لن  يذا  :لو لخرنياع فيقيوا اي  مياءحيد 

حيدثدا  :يجوز ي  لن تقوا :شيئ ا؛ ألن  يي  ي  لن يأذن بشيئ ا ال يجوز؛ حتب ايشيخ يو تسا ل وقاا ي ت ميذ

ألن اإلجييازة تيت ييف عيين  عولخرنييا يف لداء اإلجييازةع فأنييت ال يجييوز ييي  ذييي ؛ ألن  ييذا األميير ال يدبنييي
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د هبا لو ييتو هباع البد لن تميز كيل نيوع بصيينة وعن ايقراءةع فالبد لن تميز كل نوع بصينة يدفر عايسماع

 ييتو هبا يتدفا اي ب  واإليهام.

أن يق،ول  من األلفاظ املوهمة اليت يستعملها بعض أهل العلم ويريدون أن يعربوا بهاا عان اإلجاازة   

در ل  لن ايشيخ شافه  ب فظ اإلجيازةع بيدميا يتبيا «شافهدي فالن» :: شافهدي فالنع و و ي دي بقوي بعضهم

 عإذا قياا ايت مييذ شيافهدي فيالنع ب ك  ع فهذا من ايتديي  واإليهيام ن لن ايشيخ شافه  هبذا ايكتاإيب ايذِّ 

ا. ا وإيهام   و و قد تحمل إجازةع فهذا ال يجوز ألن في  ت بيس 

لن تيرو  عدييع فهديا ال     : كتب يي فالنع وايشيخ إنما كتب ي  اإلجازةع كتب ي  لجزت  كذلك لو قال

قييده كتب يي ايشيخ ويسكت كتيب ييي بكتابي  كيذا ويسيكتع  يذا ال يجيوزع البيد لن ي   :  لن يقوايجوز ي

ع البيد مين  يذا ايتقيييد؛ ألني  دييأتيدا يف اييدرس ايقيادم لن ايكتابية  يذه باإلجازة فيقيوا: كتيب ييي إجيازة  

ا اإلجمااع وايتفصييل ألن ايكتابة فيها ايتفصيلع ولما اإلجازة فيه عبل  ي لع ب مدها عتيت ف عن اإلجازة

 لقوى من اإلجماا.

 َوَبْعُض،،،ُهْم َأَت،،،ى بَِلَف،،،َ  ُم،،،ْوِهمْ  - 523

 

 )َش،،،اَفَهنِي( )َكَت،،،َب لِ،،،ي( َفَم،،،ا َس،،،ِلمْ  

،،يْ  - 524  ِْ  َوَق،،ْد َأَت،،ى بِ،،، )َخبَّ،،َر( األوَزا

 

ْيَه،،،،،ا َوَل،،،،،ْم َيْخ،،،،،ُل ِم،،،،،َن النِّ،،،،،َ ا ِ  
 فِ

  يسيت مل يف لداء ميا تحم ي  إجيازة قويي : اإلميام ايمشيهور لني ؒ قل عين اإلميام األوزاعيي ل  ن   

رنياع خرنيا خرنا فالنع ل  حذ  اي مير؛ ألن  ف  ة يمكن االدتنداء عد ع فيقوا فيميا تحم ي  إجيازة خب  

ا وبين ما لخذه إجازة.  بتشديد ايباء وحذ  ايهمزة؛ ييميز بين ما لخذه قراءة عرض 

يا ال ينديي يف  يذه ايمسيأية شييئ ا؛ ألن خر نيا ولخرنيا كال ميا بم ديب واحيد ويشييران إييب و ذا لي  

 تحمل ايقراءةع فالبد لن يميز ما تحم   قراءة عن ما تحم   إجازة.

   قاا:

ْيَه،،،،،ا َوَل،،،،،ْم َيْخ،،،،،ُل ِم،،،،،َن النِّ،،،،،َ ا ِ   .................................... 
 فِ

 يم تقدم. 

 َوَلْف،،،،ُ  َأْن اْخَت،،،،اَرُه اْلَخ َّ،،،،ابي - 525

 

 ............. ....................... 
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م ييايم »بيين ديي يمان اييلييابي ايمحييدث واي نييو  ايمشييهور صيياحب كتيياب  حمييدل  لن اييلييابي 

ن ليمكن لن تست مل يف اإلجازة لدي وب ا يبيدهيا و يو  ع يقوا:«رريب ايحديت»يوريره من ايكتب ك «ايسدن

 بأن ويذي  قاا ايحافظ اي راقي:لخرنا فالن لن فالن ا حدث ع فتأيت بأخرنا وتأيت ب د ا  تقوا:

 َوَلْف،،،،،ُ  َأْن اْخَت،،،،،اَرُه اْلَخ َّ،،،،،ابي - 525

 

  .................................... 

يكدي  ييم يسي م مين  علخرنا فالن لن فالن ا حدث ع يقوا  ذا األد وب يست مل يف لداء ما تحمل إجازة 

 قاا:ع وادتدكره ل ل اي  مع ر باإلجازةو و ب يد من اإلش ا االنتقادع فيقوا ايحافظ اي راقي:

 َوْه،،،،،َو َم،،،،،َع اإِلْس،،،،،نَاِد ُذْو اْقتِ،،،،،َراِب   .................................... 

مكين لن : ي  وني دي هبذا ايكالم يو لن ايشيخ لخر ايت ميذ باإلدداد ولجازه ببقيية ايحيديتع فهديا يقويي 

وال يكميل ايحيديتع ال يقيرل ايميتنع ف ي  يف  عاع ثيم يقيفمي ست مل  ذا األد وب يقرل إدداد م ال  حديت  ي  

 ث  لو لخره.لخرنا فالن لن فالن ا حد   : ذه ايحاية لن يقوا

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

 َوَبْعُض،،ُهْم َيْخَت،،اُر فِ،،ي اإِلَج،،اَزهْ  - 526

 

 )َأْنَبَأَن،،،،،،،ا( َكَص،،،،،،،اِحِب اْلِوَج،،،،،،،اَزهْ  

د ا»يكما خصصدا ايسيماع بي ب ض ل ل اي  م يقوا:  ث  وايقيراءة بأخرنياع فيديو اإلجيازة بأنبأنيا؛  «حيد 

د ا ألن  تقدم يف دروس م ت لن  ث  يكين ل يل االصيلالح  عتقاربولخرنا ولنبأنا يف لصل اي نة م دا ا م  حد 

بميا تحم ي   «أنبأن،ا»من  ذه األنواع فيرونع ل  ب ض ل ل اي  م يرى تيصيو  خصوا كل يفظة لداء بدوع  

وإن كانت لنبأنا  ي يف لصيل م دا يا اي نيو  ع م   إجازة لنبأين لو لنبأنا فالنفيقوا فيما تحايلايب إجازةع 

 بم دب حدثدا ولخرنا.

ير  و يو ايويييد بين بكير اييذ   «ايوجيازة»ممن قاا ذيي  صياحب  ونقيل  عم ديا يف اييدرس ايماضييم 

 .ؒ شرو  اإلجازة عن اإلمام ماي  

 قاا:

 ( فِْيَما َش،اَفَههْ َواْخَتاَرُه )اْلَحاكِمُ  - 527

 

ْرِض،،،،،،ِه ُمَه،،،،،،اَفَههْ   َْ  بِ،،،،،،اإِلْذِن َبْع،،،،،،َد 

 

 

 ل  لن لبا عبد اهلل ايحاكم ييتار ادت ماا لنبأنا يف  ذه اإلجازة ايتي يشاف  هبا ايشيخ ايت ميذع فيقوا:

 لنبأين فالن.
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 فيميا عير  ع يب :ولئمية عصير  لن يقيوا عايذ  اختاره وعهد  ع ي  لك ير مشياييي :قال الحاكم

ا لنبأين فالن.  ايمحدث فأجاز ي  روايت  شفا  

بيل  عل  لن يكيون ييي  إذن يا كتابي يا إجيازة كتابيية -يكن هبذه ايقيود-فايحاكم ممن اختار  ذا ايقوا؛ 

ا ي ر  ايت ميذ ايكتاب ع ب ايشيخ ويتأكد ايشيخ لن  ذا ايكتاب من مرويات .ع إجازة مشافهة  ولي  

ا فيأيت ب فظ ايتقييدع فيقوا ب ض ل ل اي  م يزيد  ذه ايق ية لنبأنا فالن إجازةع و يذا خيرج  :وضوح 

 وبين تقييد ا بقوي  إجازة. «لنبأنا»من اييال ؛ ألن  جما بين 

 قاا يف نظم ذي :

 َواْسَتْحَسنُْوا لِْلَبَيْهَقْي ُمْص،َ َلحا - 528

 

َحا   )َأْنَبَأَن،،،،،،،،،،ا( إَِج،،،،،،،،،،اَزًا َفَص،،،،،،،،،،رَّ

 ل وقا ع ب دبيل اإلجازة يف قوي :بأن  ذا ايتحم   وصرح عيدألن  جاء بايتقي عخرج من اييال  

 قاا:ع (َأْنَبَأَنا( إَِجاَزاً )

،نْ  - 529 َْ َر اْس،َتْعَمَل   َوَبْعُض َمْن َتَأخَّ

 

 إَِج،،،،،،،اَزًا، َوْه،،،،،،،َي َقرِْيَب،،،،،،، ب لَِم،،،،،،،نْ  

يا مين ليفياظ األداء ايتيي تسيت مل يف  يل إجيازة يفظية عينيقوا لي   ه يفظية يفظية عين  يذ  لداء ميا ت حمِّ

يكدهيا شياعت عديد ايمتيأخرين يف اديت مايها  عوتحتمل ايقراءةع وتحتمل اإلجازة مجم ة تحتمل ايسماعع

ا وإجازة وقراءة. ل دماع   يف اإلجازةع و ي يفظ مشرتكع مشرتك كما ق دا يف لداء ما ت حمِّ

 قاا:

 َوْه،،،،،،،،،،،،،،َي َقرِْيَب،،،،،،،،،،،،،، ب لَِم،،،،،،،،،،،،،،نْ 

 

 ................................... 

ُه ِم،،ْن َش،،ْيِخِه فِْي،،ِه َيُه،،ّكْ َس،، - 530 ُْ  َما

 

  ٍْ ،،،،ْن( َبْينَُهَم،،،،ا َفُمْه،،،،َتَر َْ  َوَح،،،،ْرُف )

ا مين   ل  يو لن ايت ميذ ش  يف طريقية تحم ي  عين ايشييخ  يل ديما  يذا ايحيديت لو ايكتياب ديماع 

 ايشيخع لو لخذه قراءة ع ي ع لو تحم   إجازةع فيي و من  ذا ايش  بادت ماا يفظة عن؛ ألهنا تصيدق يف

 كل  ذه األنواع.

 ايبيت األخيرع و و قوي :

 َوفِي اْلُبَخاِرْي َقاَل لِ،ي: َفَجَعَل،هْ  - 531

 

 لِْلَع،،،،،،،ْرِ  َوالُمنَاوَل،،،،،،،هْ  ِحْي،،،،،،،رِيُُّهمْ  
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إذا قيياا اإلمييام ايبيييار  يف  : ييذا ميير م دييا يف دروس م ييتع و ييو لن ب ييض ل ييل اي  ييم يقييوا

ل  يقيوا  علو عر  مداويية  بِّر عد  فيما لخذه مداويةي   : قاا يي فالنع لو ذكر يدا فالن فإن ذي «صحيح »

 ب ر  ايمداوية. إن  ذا االصلالح قاا يدا عدد اإلمام ايبيار  يف ايصحي ع يؤد  ب  ما تحم   كيف؟

يير ع و يو ايمقصيود بقويي : ث لبيو عميرو لحميد بين حميدان ايح  حيدِّ  وممن قياا بيذي  اي يايمع ايم 

ك،ل م،ا ق،ال البخ،اري: ق،ال ل،ي ف،َلن فه،و ْ،ر  »ثمائية وديتة وديب ينع قياا: وتويف ددة ثالع (ِحْيرِيُُّهمْ )

ير  «ومناول   . كذا زعم ايح 

لن قوا اإلمام ايبيار : قاا يي فالنع وقاا يديا فيالن ال ييت يف عين قويي :  -كما تقدم-وايصحي  

ثدا ولخرنا» ا وإما قراءة  «حد  يع ع ولن  تحم    إما دماع  ة يتميييز ايموقوفيا  ايتيي ن  ي  وإنما يسيت مل  يذه ايصِّ

ا  ي  من شر  ايصحي  إذا احتاج إيب روايتهيا يف ايصيحي ع فيإذا جياء مي ال   ييست   يا لثير  رييد لن ييرو  موقوف 

موقوف ا يف ايصحي  يحتاج إيي  يف ايتبويب يحتاج لن يشير إيي  يأيت هبذه ايصينةع قاا ييي فيالنع لو قياا يديا 

افوجده م   وادتقرله يف ايصحي  فالنع وذكر ايحافظ لن  تتبا ذي  و و لن يست مل قياا ييي فيالنع ع  لرد 

 يماذا يست م ها يف إخراج ايموقوفا ؟ع قاا يي فالنع يف إخراج ايموقوفا و

من شر  ايصحي ع ويدا ع ب ذي  لن  ذا ايذ  ي يرج  ب فيظ قياا ييي فيالنع  ها ييست  ييدب  ع ب لن  

ج  يف  ثدا ولخرنا «ايتاريخ األودط»لو  «ايكبيرايتاريخ »لو قاا يدا فالن ي ير  فهذا يدا ع ب لن  ع بصينة حد 

اع وإما قراءةع ويي  من باب عر  ايمداوية.  لخذه إما دماع 

كميا لدي فت يف آخير لوا »بين حجيرع ال  ايحيافظ  «اييذ  اديتقرله شيييدا»قاا ايحافظ ايسيياو : 

 ن:لقسام ايتحمل لن  إنما يست مل  ذه ايصينة يف لحد لمري

اع وإن كان ي  حكم ايرافاع  - ن يي  ع ب شرط .للن يكون موقوف ا ظا ر   و يكون يف إدداده م 

ا  ذه صورة ل    خرى ي يرج فيها ما يست مل في   يذه ايصيينةع و يي إذا كيان ايحيديت ييي  ع يب لي  

 شرط  يييرج  عن شر  ايكتابع إذا كان إدداده يي  ع ب شرط  فهو يأيت هبذه ايصينة.

ايحافظ ايسياو : وإال فقد لورد لشياء هبذه ايصينة  يي مرويية عديده يف موضيا آخير يف صيينة قاا  

 ايتحديت.

 . ذا واهلل لع م

ا. عونكتفي هبذا ايقدر  ونقرل دؤاال  لو دؤايين؛ ألن ايوقت م ب ع يدا دري  
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،،َؤال  ييل إعليياء ايشيييخ وع اإلجميياع يف مسيياواة اي يير  بايسييماعبقييي عدييد  إشييكاا يف حكاييية  :السُّ

عديده ع لو  يو فيرع تيابا ي صيورة األوييبع عارة صورة ثانية مين صيور ايمداوييةايت ميذ كتاب  ع ب دبيل اإل

 ؟ا يف عر  ايسماعع وحكاية اإلجماعدؤاالن: ايسؤاا األو

لنا اظن لن  ذا ايسائل كتب  ذا ايسؤاا قبل لن ندبي  ع يب لن  يذا اإلجمياع ايصيحي  عيدم  :الجواب

 ع ولن  ذا اإلجمياع ال يصي ؛ ألن لصيل اإلجيازة فيهيا خيال  كميا ذكرنيا يف بدايية اييدروسع صواب نق 

فكيف يقاا لن  داك إجماع يف تسويتها بايسماعع وايسماع ال إشكاا يف لن  لقوى انواع ايتحميلع واألصيل 

 فيهاع بيدما اإلجازة  داك خال  يف صحتها.

 ميذ كتاب  ع ب دبيل اإلعارة صورة ثانية؟:  ل إعلاء ايشيخ ايت أما السؤال الثاين وهو

يا  يذه ايصيورةع ايصيورة األوييب و يي لن ي  ليي ايشييخ ايت مييذ : الجواب ال نحن ق دا إن  يذا تفري  

كتاب  ويقوا ي : ل جيزك بروايت  عديع فيأخذه ايت ميذع إما ع ب وج  ايم   ع وإما ع يب وجي  اإلعيارةع فهيي 

 وجهان يف صورة واحدة.

َؤال    ما ايمقصود بايمتأخرين؟ :السُّ

ييرى لن ايحيد ايفاصيل  ؒ ايحيافظ اييذ بي ع  ذ في  خال ؛ في  خال  طويل عريض: الجواب

 بين ايمتأخرين وايمتقدمين رلس اي الثمائة.

 بن حجر يرى لن ايحد ايفاصل بين ايمتقدمين وايمتأخرين رلس اييمسمائة.اوايحافظ 

ين ب يد خاوي ل قوا ايحيافظ  ين قبيل ذيي   يؤالء بين حجير لوييبع م  مسيمائة فهيؤالء متيأخرونع وم 

 متقدمون.

ما ايتدبي  ع يب لن ايتقيدم وايتيأخر لمير نسيبي؛ ف يذي  ال يج يل ايشييو ق يية ايتقيدم وايتيأخر يي  

 قاعدة ملردة؛ ألن  لمر نسبيع يكن  ذا ايتقييد يفيد تقريب ايمسأية.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى َنْبيِّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  نَا ُمَحمَّ
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  َخهِمُس: ع  ُمَكهَتَبُة

،،،ْيِ  َأوْ  - 532  ُث،،،مَّ اْلكَِتاَب،،،ُ  بَِخ،،،طِّ الهَّ

 

نْ،،،،،،،،ُه لَِغائِ،،،،،،،،َب َوَل،،،،،،،،وْ   َْ  بِفِْذنِ،،،،،،،،ِه 

 لَِحاِض،،،،رَ َف،،،،فِْن َأَج،،،،اَز َمَعَه،،،،ا - 533 

 

 

دَ    َه،،،،،،،اَأْش،،،،،،،َبَه َم،،،،،،،ا َن،،،،،،،اَوَل َأْو َجرَّ

ِحْيِل َواْلَمْهُهْورِ  - 534  لى الصَّ َْ  َصلَّ 

 

 

،،،،ْوُب( َم،،،،ْع )َمنُْص،،،،وِر(   َق،،،،اَل بِ،،،،ِه )َأيُّ

،،ْمَعانِ  - 535   َق،،ْد َأَج،،اَزهْ  َواْلَلْي،،ُ  َوالسَّ

 

ُه َأْق،،،،،،،َوى ِم،،،،،،،َن اإِلَج،،،،،،،اَزهْ   ،،،،،،،دَّ َْ  َو

ٍَ َمنََع،،،،ا - 536  َ  َذا  َوَبْعُض،،،،ُهْم ِص،،،،حَّ

 

 َقَ َع،،،ا َوَص،،،اِحُب اْلَح،،،اِوْي بِ،،،ِه َق،،،ْد  

 

 

 

 َوَيْكَتِفي َأْن َيْعرَِف اْلَمْكُتْوُب َلهْ  - 537

 

 َخ،،،،،،،طَّ الَّ،،،،،،،ِذي َكاَتَب،،،،،،،ُه َوَأْبَ َل،،،،،،،هْ  

ا - 538   َق،،،،،،ْواب لَِلْش،،،،،،تَِباِه َلكِ،،،،،،ْن ُردَّ

 

،،،،،،،،ْبِس َوَحْي،،،،،،،،ُ  َأدَّى   لِنُ،،،،،،،،ْدَرِا اللَّ

ْي،،ُ  َم،،ْع َمنُْص،،ْوَر اْس،،َتَجاَزا - 539   َفاللَّ

 

 َثنَا( َج،،،،،،،َواَزا)َأْخَبَرَن،،،،،،،ا( ، )َح،،،،،،،دَّ  

ُحْوا التَّْقيِْي،،،،َد بِاْلكَِتاَب،،،،هْ  - 540   َوَص،،،،حَّ

 

ي َيِلْي،،،،،،ُ  بِالنََّ اَه،،،،،،،هْ    َوْه،،،،،،َو الِ،،،،،،،ذَّ

 ع سَّهِدُس: ِإْعَحُم ع شَّْيِخ 

،،ْيُ  بَِم،،ا - 541 َلَم،،ُه الهَّ ْْ  َوَه،،ْل لَِم،،ْن َأ

 

 َيْرِوْي،،،،،،،،،ِه َأْن َيْرِوَي،،،،،،،،،ُه  َفَجَ َم،،،،،،،،،ا 

 ِس،ْي( َوَذا اْلُمْخَت،ارُ بَِمنِْعِه )ال ُّوْ  - 542 

 

( َص،،،،،اُرْوا  َْ اب )َك،،،،،اْبِن ُج،،،،،َرْي ،،،،،دَّ
ِْ  َو

 إلى اْلَجَواِز َو )اْبُن َبْكرَ( َنَص،َرهْ  - 543 

 

،،،،اِمِل َجْ م،،،،م َذَك،،،،َرهْ    َوَص،،،،اِحُب الهَّ

 َب،،ْل َزاَد َبْعُض،،ُهْم بِ،،َأْن َل،،ْو َمنََع،،هْ  - 544 

 

 

 َل،،،،ْم َيْمَتنِ،،،،ْع، َكَم،،،،ا إذا َق،،،،ْد َس،،،،ِمَعهْ  

،،،،ُل  - 545  اِء َم،،،،ْن ُيَحمَّ َْ  َوُردَّ َكاْس،،،،تِْر

 

 

َلْي،،،،،،ِه اْلَعَم،،،،،،ُل   َْ  ،  َلكِ،،،،،،ْن إذا َص،،،،،،لَّ

 ع سَّهِبُع: ع َوِصيَُّة به ِكَتهِب 

 َوَبْعُض،،ُهْم َأَج،،اَز لِْلُمْوَص،،ى َل،،هُ  - 546

 

 ب،،،،،اْلُجْ ِء ِم،،،،،ْن َراَو َقَض،،،،،ى َأَجَل،،،،،هُ  

 َيْرِوْي،،،،،،،،،،ِه َأْو لَِس،،،،،،،،،،َفرَ َأَراَدهْ  - 547 

 

 َل،،،،،،،ْم ُي،،،،،،،رِِد اْلِوَج،،،،،،،اَدهْ  َوُردَّ َم،،،،،،،ا 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

وم ديا يف  ييذا ايييوم ايدييوع ايييام ع وقييد تقيدم م دييا لرب ية لنييواع و يي ايسييماع وايقيراءة واإلجييازة 

 وايمداوية بقسميها.

 .«ايمكاتبة» :وندتقل اييوم إيب ايدوع اييام  و و
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ا  ع و يذا ايت مييذ إميا لن و يي لن يكتيب ايشييخ ي ت «ايكتابة»ايمكاتبة وتسمب لي   ي   يِّ و  ر   مييذ ب يض م 

ا  ذه ايكتابة إما لن تكون بيط ايشيخ لو بإذن . ا عدد ايشيخ لو رائب ا عد ع ولي    يكون حاضر 

ا ايكتابة  ي لن يكتب ايشيخ ي ت مييذ ب يض مروياتي  بيلي   يوع لو ييأمر لحيد ايليالب لن يكتيب  فإذ 

  لي  ي ت ميذ.وايشيخ يم يع ثم ي ردل  ذا ايمكتوبع لو ي

لع إيي ع لو ايذ  خ   ا عديد ايشييخع  :وطب هبذه ايكتابة ال يي وو ذا ايت ميذ ايمرد  إما لن يكون حاضر 

 آخرع فهذا ك   من صور ايكتابة لو ايمكاتبة. لو يف ب د   عوإما لن يكون رائب ا عد  يف ب ده

 ف ذي  يقوا ايحافظ اي راقي:

،،،ْيِ  َأوْ ُث،،،مَّ اْلكَِتاَب،،،ُ  بَِخ،،،طِّ ال - 532  هَّ

 

نْ،،،،،،،،ُه لَِغائِ،،،،،،،،َب َوَل،،،،،،،،وْ   َْ  بِفِْذنِ،،،،،،،،ِه 

 لَِحاِض،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رَ  - 533 

 

 

 .................................... 

ا ايكتابة إما لن تكون بيط ايشيخ نفس   ع وإما لن يأمر ايشيخ لحد ايحاضيرين لن يكتيبع يقيوا يي :    فإذ 

ويسيوق إديداده إييب حيديتع لو يسيوق إديداده لكتب يفالن لن  قد لخرين عن فالنع عن فالنع عن فالنع 

 إيب ب ض ايمرويا  األخرى من ايكتب ونحو ذي .

ا يف ايمج  .ع (لَِغائَِب ) اع كما قاا ايحافظ:د     و ذا ايمياطب إما لن يكون رائب ا كما ق    يي  حاضر 

ا   فهذه  ي صور ايكتابة. عوإما لن يكون موجود 

ذكر ايحافظ اي راقي لن ايكتابة لو ايمكاتبة فيها تفصيلع فهيي  ؟ قال: ما حكم هذه الكتاب  او المكاتب 

 :ؒ ال تي و بين لمرينع فقاا 

 لَِحاِض،،،،رَ َف،،،،فِْن َأَج،،،،اَز َمَعَه،،،،ا - 533

 

 

 َأْش،،،،،،،،،،،،،،،َبَه َم،،،،،،،،،،،،،،،ا َن،،،،،،،،،،،،،،،اَوَل  

ل  إذا اقرتنت هبذه ايمكاتبة لو ايكتابة إجازةع فهذه تشب  ما تقدم م دا يف ايمداويية ايمقرتنية باإلجيازةع  

 ييي لقوا ييا ع ييب اإلطييالقع ايمداوييية ايمقرتنيية باإلجييازةع فكييذي  ايمكاتبيية  وع لهنييا ميين لقييوى األنييواعول

 ايمقرتنة باإلجازةع كيف تقرتن باإلجازة؟

ثدي فالنع عن فيالنع عين فيالنع وب يد لن يكتيب ايحيديت لو يقول مثًَل  : لكتب إيب فالن كذاع لن  حد 

 ن يروي  عديع لو وقد لذنت ي  لن يروي  عدي.ي  ل : وقد لجز   ه  ايمرو  يكتب يف آخر  
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كمهييا حكييم ايمداوييية ايمقرتنيية فهييذه  ييي ايصييورة األويييبع لن تقييرتن ايمكاتبيية باإلجييازةع فهييذه ح  

 باإلجازةع و ذه لقوى لنواع اإلجازة كما مر م داع فتستو  م ها ايمكاتبة ايمقرتنة باإلجازة.

: لن يجرد يا عين اإلجيازةع فيقتصير بيأن يكتيب إييب اتب، القسم الث،اين أو الن،و  الث،اين م،ن أن،وا  المك

يم اع ال يكتب لني  لجيازه هبيذا ايحيديتع لو هبيذا ايميرو  فميا ه  ب   ايت ميذ ب ض مرويات  وال ي جيزه   ك   يذا ح 

 ايدوع؟

كما تقدم م دا يف ايمداوية ايمقرتنة باإلجيازة لن  يذا مين لقيوى األنيواعع -ايدوع األوا حكم  واض  

 .ه مساوي ا ي سماع وايقراءةبل ب  هم عد  

 يقوا ايحافظ اي راقي: إذا كتب ي ت ميذ ويم يجزه؟

ِحْيِل َواْلَمْهُهْورِ  - 534 لى الصَّ َْ  َصلَّ 

 

 

  .................................... 

جائزع لو جائز صيحي ع وقياا هبيذا  دة عن اإلجازة صحي   جر  ل هبذه ايمكاتبة ايم  لن ايتحم  : ايصحي 

ر ايسم اين؛ ف ذي  قاا:ل ظف  يت ياينع ومدصور ايم تمرع واي يت بن د دع ولبو ايم   يوب ايس 

 ل  ايسيتياين َقاَل بِِه )َأيُّْوُب(

 ل  ابن ايم تمر. َمْع )َمنُْصوِر( 

 ل  ابن د د. َواْلَلْيُ  

ْمَعانِ   ر صاحب كتاب  َوالسَّ  .«ايقواطا يف ع م األصوا»ل  لبا ايمظف 

ُه َأْقَوى ِمَن اإِلَجاَزهْ َقْد َأَج   دَّ َْ  اَزْه .... َو

زةع ايمكاتبية ل  لن ايحافظ ايسم اين لجاز  ذا ايدوع من لنواع ايتحملع لال و يو ايمجيرد عين اإلجيا

بل رلى لن  ذا ايدوع لقوى من اإلجازةع  و ال يفتقير إييهيا ألني   يو يف نفسي  لقيوى ع دة عن اإلجازةجر  ايم  

إييهياع لو ال تفتقير ايمكاتبية إييهيا يقيوة  ايكتابة لقوى من اإلجازةع ف ذي  ال يفتقير  و مدهاع يرى لن ايمكاتبة

  ذا ايدوع.

 ؟ما دليلهوما وجه هذا القول 

؟إلن ايمكاتبة ايمجردة عن اإلجازة صحيحةع ولهنا ال تحتاج   ييها لصال 

لو ايمكتيوب عدي  لن ييير  اطبةع وفيها قصيد ايكاتيبي  ياطبةع بم ابة ايم  إن ايمكاتبة  ذه م   :يقويون 

ا ت   كات بع فهي إذ  ييرك بي  يتب ي  بي  عدي ع شيافه  ايشييخ بحيديتع وي  ة وايسيماعع فكميا ي  ه  شياف  شب  ايم  ايم 
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حم ي  ييرك بي  وي  ب ني  عدي ؛ ألني  ي  رييدك لن ت  ياطب  هبذا ايحديتع وي  فكذي  يف  ذه ايمكاتبة ايشيخ ي  

 إياهع و و يقصد ذي .

 إيب فالن ايفالين لين دم ت حديت كذا عن فيالن عين فيالن كاتبة وقاا: م ال  ف ذي  خاطب  يف ايم 

يعن فالنع فهذه ايم   ماعع كاتبة فيها خلابع وفيها إخبارع وييي  بيدي  وبيدي  لحيد؛ ف يذي   يي بم ابية ايس 

ييرك لخيرين فيالن وييو كيان قيد لخيرك عين طرييق ايكتابية؛ ألني  قصيد لن ي   :ويهذا لنت تقوا ب د ذيي 

 جتهم.فهذه ح   عص بشي

ع كان يكتب إييب م يوك ♀األحاديت ايتي ورد  يف  ذاع فإن ايدبي  :وأيًضا من حججهم 

ع وتقيوم ايحجية هبيا ع يب م يوك ة   تير ع يدعو م إيب اإلدالمع وكانت  يذه ايمكاتبيا  م     األمصار يف زمان  

 ت   األزمان.

 ل بايكتابة لمر دائ  صحي .و ذا يدا ع ب لن ايتحم  

ا مما يدا ع ب ذيي : لن صياحبي ايصيحي  قيد لخرجيا يف صيحيحيهما بايمكاتبية ايمجيردة عين  لي  

 اإلجازةع وم  ون لن صاحبي ايصحي  ال ي يرجان إال األدانيد ايمتص ة.

ديمرة بين  لبي وق اصع قياا: كتبيت إييب جيابر فمن ذي  عدد اإلمام مس مع حديت عامر بن د د بن 

: ديم ت  ♀م ت  من ردوا اهلل د ما رالم نافا لن لخرين بشيء  
 
مين رديوا  ع قاا: فكتب إيي

جم األد مي. يوم جم ة   ♀اهلل   عشية ر 

ج يف ع يم ي  «فكتب إليَّ »فايشا د قوا عامر:  شافه  بايحديتع وإنما كتب ب  إييي ع و يذا حيديت ميير 

 يف صحي  اإلمام مس م.

ييا يف  يقييوا اإلمييام  [أليمييان وايدييذورلبييواب ا]يف احييد ايمواضييا يف  «صييحي  اإلمييام ايبيييار »لي  

 
 
محمييد بين بشييارع فهييذا يييدا ع ييب اعتبيار صيياحبي ايصييحي  واعتييداد ما بايمكاتبيية  ايبييار : كتييب إيييي

 ايمجردة عن اإلجازة.

 قاا ايحافظ اي راقي:

ٍَ َمنََع،،،،ا - 536 َ  َذا  َوَبْعُض،،،،ُهْم ِص،،،،حَّ

 

 َوَص،،،اِحُب اْلَح،،،اِوْي بِ،،،ِه َق،،،ْد َقَ َع،،،ا 
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يل  إن ب ض ل ل ا يرد  عين اإلجيازة فإهنيا ال تكيون تحم  اع ال  ي  م ييرون لن ايمكاتبية إذا ج   صيحيح 

 والبد من اقرتان اإلجازة هبا.

ر  ةع م ل ما    قل  د  ان ايفاديع فيرى لن ايرواية بايكتابة م  ممن ذ ب إيب ذي  ابن ايقل   اآلن يف حيديت م 

 كتب إي»عامر بن د د وحديت: 
 
اق.كتب لن  ذ «محمد بن بشار ي  ا من نوع ايمدقلاع ورد ع ي  ابن ايمو 

ييان ييي  كتيياب  األحكييام ل  األحكييام  «بيييان ايييو م واإليهييام ايييواق ين يف كتيياب األحكييام»ابيين ايقل 

 ي بيد «األحك،اا» يذا كتياب نقيد  ع يب كتياب  «ايو م واإليهام»ايحق اإلشبي يع فكتاب:  ي بد ايودلب

ه مين نيوع وفي  لورد  ذا ايكالم و يو انتقياد ميع ايحق و  عين طرييق ايمكاتبية ايمجيردة باإلجيازة وعيد  ا ر 

 ايمدقلا.

يا انتقيادا  ع يب ي دي آخر يرد ع ي ع  ع ب كتاب بيان ايو م واإليهام كتاب   ايرد ع ب اييردع وفيي  لي  

ادبنية »كتاب األحكام و و كتاب  اق «ايد ق  ادبنية »وابن ايمواق يف  عالبن ايمو  ايقل يان يف  يرد ع ب ابن «ايد ق 

ا.ل وايرواية ج    إياه م   ذا ايدوع من لنواع ايتحم      ج      دقل  

مع يمييا فيهييا ميين باإلجييازة يمييا تقييد   قرتنيية  وإن يييم تكيين م   عوايصييحي  لن ايكتابيية ايرواييية هبييا صييحيحة

ي عياطبيو ب يد  ايم  اإلخبارع وقصد إخبار ايش    ل ايصيحي ع وييذي  وردف ذي   يي مين لنيواع ايتحم 

 ذي  يف لحاديت ك يرة اعتبار اع واعتد هبا صاحبا ايصحي .

كاتبةع ولن ايرواية هبا صحيحةع  ل  داك شرو  يهذه ايمكاتبية إذا كان ايصحي  اعتبار ايكتابة لو ايم  

 لو ايكتابة من لجل لن تص  ايرواية هبا؟

 يقوا ايحافظ اي راقي ن م  داك شرو ع فقاا:

 َف اْلَمْكُتْوُب َلهْ َوَيْكَتِفي َأْن َيْعرِ  - 537

 

 َخ،،،،،،،طَّ الَّ،،،،،،،ِذي َكاَتَب،،،،،،،ُه َوَأْبَ َل،،،،،،،هْ  

يكتابية لن ي ير  ايمكتيوب إييي ع ايم  م  شرت  يف ايمكاتبة لو ايل  لن  من ايشرو  ايتي ت    ل إييي   يذا رد 

 ايكتاب ألن ي ر  خط ايشيخ ايذ  كتب  ذا ايكتاب.

 و ايذ  كتب لن يوجد قريدة لو دييالع البيد  ذا إذا كان ايشيخ  و ايذ  كتبع لما إذا يم يكن ايشيخ 

ي لن يوجد قريدة لو دييل    ؛يخ  يو اييذ  خاطبي  هبيذا ايكتيابع وإال ال تصي   يذه ايمكاتبيةيدا ع يب لن ايش 

 يت قةع الحتماا لهنا موضوعة.ها م  الحتماا لن  
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 ع لو ولن  ذا خل يف ذي  البد لن يتأكد ايمكتوب إيي  لن  ذا ايكتاب صادر من شيي  فالن ايفالينع  

ع يم ي ر  خل ع ويم يوجد ميا بيدا ع يب ذيي ع فيإن م يوجدفإذا ي عن يوجد يف ايكتاب ما يدا ع ب ذي ل

نرضين لراد لن ي ا ع يب  يذا ايشييخ  يذه  ذه ايمكاتبة رير صحيحة؛ الحتماا لن يكون لحد ايداس ايم  

ت مييذ يف ايروايية عين ايشييخ فيميا ييم األحاديتع وي ح  لو ي  زق ب  ما ييي  مين روايتي ع ويوقيا  يذا اي

 تص  ي  روايت .

فيإن  يذه  عإذا اشيتب  ايييط بياييط :ل  لن ب يض ل يل اي  يم يقوييون ( َوَأْبَ َل،ْه َق،ْواب لَِلْش،تَِباهِ )  قاا:

فيإن  يذه ايمكاتبية تكيون باط ية؛  عايمكاتبة تكون باط ةع إذا يم يتأكد لن  ذا ايييط  يو خيط شييي  فيالن

 ن صاحب اييط ريره.الحتماا لن يكو

ر  »ادتب د ابن ايصالح تشاب  اييلو ع يقوا ابن ايصالح: 
ا ن ياد  يذ   ن    

 
يي أل ض  ر  ي ير  م  ا ر  ذ  ر  و   

يا   ايظ  ع و 

ن   ط  اإل   ب اسل ن  خ   إ ي 
ا  ف ي   ال  ي ق  ع و 

ه  ي ر  ت ب    ب ن  ان  ال  ي ش   .«س 

ال ش  اهنا ق ي يةع اشيتباه خيط   ي نسبت ؟ صحي  لن اييلو  تيت ف يكن االشتباه قد يقاع يكن ما

ا يف األزمان اينابرة اس يف ت   األزميان ييم يكونيوا يتك فيون ت  يم اييليو  ألن ايد   عبيط ق يلع خصوص 

بيال  األزمان ايمتأخرة يميا صيار ايدياس يكتبيون ايييط بحسيب  عدة ي  م   دة ولنواع   ي  م   ع ب حسب نسب  

ع    تشاهبة الشتباه ت   ايقاعدةع فك ما كان ايكاتيب يكتيب بحسيب ذوق يكون م  دةع فإن اييلو  ت ي  م   قاعدة  

س    تشاهب ا.لو رير ذي ع فإن اييط ال يكون م   ن خط  وبحسب ما لعلي من ح 

 لما إذا كان ايداس يمشون ك هم ع ب قاعدة واحدة يف ايكتابة فإن ذي  يقا م   اشتباه اييلو . 

يا ة عددنا م ال  م ل يف زماندا  ذا اييلو  ايشائ     دا يف ايمشرق خط ايرق ة وخيط ايدسيخع وخصوص 

ا خط ايدسخع تقد خط ايرق ة يسرعة ايكتابة ب  فيقا في  ايتشاب  يمن ي   م بي  ألن   و ايذ  ييت     عوكذي  لي  

 ايصنار ايكتابةع فيقا ايتشاب .

كيالم ابين ايصيالح اييذ  صيب  ايتشاب ع في   لن  ك ما كتب ايكاتب اييط حسب ايقاعدة يقا   :فالهاهد

ا بحسب األزميانع فيإذا كيان يف األزميان ايمتقدمية كيان ايتشياب  درة تشاب  اييلو  ي  ذكره يف ن   صب  ميت ف 

ع فإن يف  ك ر.ل األزمان ايمتأخرة صار ايتشاب  ق يال 
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ا خيط ايحيافظ ي   ؒ ايحافظ ايذ بي لن خط  يذكرون م ال   بين ناصير اييدين ايدمشيقيع اشبه  ك ير 

اس يرى ب ض ايكتب بيط ابن ناصر ايدين ايدمشقي فيدسبها ي حافظ ايذ بي يتشياب  خليهميا؛ ايد   فب ض  

لميا إذا تمييز خيط ايشييخع فهيذا ايشير  يكيون ع ك ما تأخر  األعصار وقا  ذا ايتشياب  :ف ذي  كما ق ت

ام   ين لو يف يف اي ب ض ايمشايخ وب ض اي  ماء خليوطهم فرييدة ال تتشياب  بييط ريير مع ديواء  ع تحقق  س  ح 

قمع ديواء   اع وب يض اي  مياء يكيون  ايسِّ ين لو يف اينميو ع ب يض اي  مياء يكيون خلهيم واضيح  س  يف ايح 

 خلهم في  ب ض ايسوء وب ض اينمو .

ا  ذا  و ايش    ر  يف اعتبار ايمكاتبة لن ي ر  ايمكتوب ي  خط شيي  ايذ  كاتب .إذ 

 وفص دا ايكالم في . عؒ قاا: يكن رد يددر اي ب ع  ذا كالم ابن ايصالح 

 ؟ «ل بالمكاتب  أن يروي، فيكي  يرويتحمِّ إذا أراد المُ »ثم قاا: 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

..................................... 

 

 َوَحْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ُ  َأدَّى 

ْي،،ُ  َم،،ْع َمنُْص،،ْوَر اْس،،َتَجاَزا - 539   َفاللَّ

 

َثنَا( َج،،،،،،،َواَزا   )َأْخَبَرَن،،،،،،،ا( ، )َح،،،،،،،دَّ

يرييان لني  يي  حيين األداء لن يسيت مل  ؒ ع ومدصيور بين ايم تمير ؒ ي يت ابن د د ل  لن ا 

ثدا و نع  يي  يشييو م  إخبيار  ألهنيا فيهيا  ؛خرنا؛ يما تقدم من لن  ذه ايمكاتبة لو ايكتابة بم ابية ايسيماعلحد 

ثدي فالن لو لخرين فالنع يكن ما ذي  االحتيا  واألص  لن ي    د.قيِّ ف ذي  ي  لن يقوا: حد 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ُحْوا التَّْقيِْي،،،،َد بِاْلكَِتاَب،،،،هْ  - 540  َوَص،،،،حَّ

 

ي َيِلْي،،،،،،ُ  بِالنََّ اَه،،،،،،،هْ    َوْه،،،،،،َو الِ،،،،،،،ذَّ

 لن ي   :ن ايصحي لل   
 
ثدي فالن كتابة إيي   كتابية   لخير  فيالن   :ع لو يقواقيد يف األداء فيقوا: حد 

 
ع إييي

  :لو لن يأيت هبا صريحة يقوا
 
النع كما مر م دا قبل ق يل يف حديت عامر بن د د وروايية اإلميام ف كتب إيي

 محمد بن بشارايبيار  ح
 
 فاألحسن ايتقييد وايتبيينع و ذا  و األصل.ع يدما قاا: كتب إيي

 يقوا: لن ابن ايقيم يف ايدونية:

 ف  ييييييي  بايتفصيييييييل وايتبيييييييين

 

 فييياإلطالق واإلجمييياا دون بييييان 

 

 

 قيييييييد لفسيييييييدا  يييييييذا ايوجيييييييود

 

 ط األذ يييييان كيييييل زميييييان  وخيييييب   
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ا ديدن  يف ايحياة ع ي  بايتبيين  :يقوا  اإلجمياا واإلطيالق يفسيدان األذ يان يف  نأل وايتقيييدعدائم 

جميا األعصارع فاإلنسان وطايب اي  يم يدبنيي لن ي تديي بايتفصييل وايتبييين وايتقيييد يف موضيا ايتقيييدع 

 ية.فكذي  يف  ذه ايمسأ عل ق ايكالم ع ب عوا د وال ي  

 :  و إعالم ايشيخ.النو  السادس من أنوا  التحمل

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ْيِ   َلَُا الهَّ ْْ اِدُس: إِ  السَّ

،،ْيُ  بَِم،،ا - 541 َلَم،،ُه الهَّ ْْ  َوَه،،ْل لَِم،،ْن َأ

 

 َيْرِوْي،،،،،،،،،ِه َأْن َيْرِوَي،،،،،،،،،ُه  َفَجَ َم،،،،،،،،،ا 

 بَِمنِْع،،،،،،،،،،،،ِه )ال ُّْوِس،،،،،،،،،،،،ْي(  - 542 

 

 .................................... 

 إعالم ايشيخ ي لايب لن  ذا ايحديت لو ايكتاب دماع  من فالن لو روايت . :اإلَْلا المقصود به

 كذا عب ر ايحافظ اي راقي يف ايشرحع وايمقصود باإلعالم اإلخبارع ل  ايشيخ ي ير ايت ميذ يقيوا يي   

ثي  بي ع ال فيالن فقيطع ال ي   ذا ايكتاب من دماعي عن فالنع لو يقيوا يي : حيديت كيذا لنيا ديم ت  عين  حدِّ

ثدي فالنع عن فالنع عن فالنع عن فالنع وإنميا يقتصير ع يب مجيرد اي  يم واإلخبيار اإلجميايي  يقوا حد 

 ل اخت ف اي  ماء في . ذا ايدوع من لنو اع ايتحم  ع بأن  ذا ايحديت من مرويات 

ن  (بَِمنِْعِه )ال ُّْوِسيْ  َفَجَ َما) يقوا ايحافظ اي راقي:   لن  لبا حامد ايلودي ايراج    و  ذا ايلودي؟م 

ميية اينزايييي ايمشييهور صيياحب كتيياب  إنيي   ييو  «ع ييوم ايييدينإحييياء »وصيياحب  «ايمستصييفب»و ييو اي ال 

إذا قاا ع يب » :«ايمستصفب»ع فإن  قاا يف «ايمستصفب»ايمقصود هبذا؛ ألن  ذكر نحو  ذا ايكالم يف كتاب 

رواية عد ؛ ألني  ييم ييأذن يف ايرواييةع ف   ي  ال يجيوز ايروايية يي يل قوي   ذا مسموع من فالن فال تجوز اي

  كذا قاا يف ايمستصفب. .«ي رف  في  وإن دم  

ز ي ت مييذ  يذا ال ي      إن اقتصار ايشيخ ع ب إعالم ايت ميذ بأن ايكتياب ايفيالين مين مسيموع   :يقوا جيوِّ

  ذا ايمسموع مين ناحيية وقيوع خ يل فيي  لو نحيو يف  ذا ايكتاب لو يف يره ب  ألمر  ألن  ربما يم ي   عايرواية

 يره ب ع فمجرد إعالم  ب  ال يص  م   لن يروي  عد .ن ذي   و ايذ  مد   من لن ي  ولذي ع 

ايشياف ية يسيمون بيأبي حاميد ذكر ايحافظ اي راقيي يف ايشيرح لن  دياك لك ير مين شييو مين فقهياء 

 مة ايمشهور.يكن ايراج  لن  لبو حامد اينزاييع اي ال  ع ايلودي
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ا:   َفَجَ َما بَِمنِْعِه ال ُّْوِسيْ إذ 

 ل  جزم بمد   اينزايي لن  ذا ايدوع و و اإلعالم يمتدا وال يجوز ايرواية ب .

 قاا ايحافظ اي راقي:

 َوَذا اْلُمْخَتارُ 

 ل  لن  ذا ايقوا  و ايميتار و و ايقوا ايصحي .

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

...................................... 

 

( َص،،،،،اُرْوا  َْ اب )َك،،،،،اْبِن ُج،،،،،َرْي ،،،،،دَّ
ِْ  َو

 إلى اْلَجَواِز َو )اْبُن َبْكرَ( َنَص،َرهْ  - 543 

 

،،،،اِمِل َجْ م،،،،م َذَك،،،،َرهْ    َوَص،،،،اِحُب الهَّ

ا من اي  ماء لجازوا ايروايية بياإلعالمع وم يل بيابن جيري  عبيدايم   بين عبيد  :يقوا  إن عدة ل  عدد 

 ىف ددة مائة وخمسين.اي زيز بن جري  ايمتو

 َصاُرْوا إلى اْلَجَوازِ 

ا تب   ع ب ذي  ايوييد بين بكيرع صياحب كتياب  جيازة»لي    ع«اإلجيازة»اييذ  مير م ديا يف شير   «ايو 

ع يب ميتصير  وصاحب ايشامل  و ابن ايصباغع ابن ايصباغ صاحب كتاب ايشاملع وكتاب ايشامل شرح  

زين  ت ميذ اإلمام ايشياف يع يي  ميتصيره ايمشيهورع اعتديب لئمية ايمزينع لحد كتب ايشاف ية ايمشهورةع ايم 

 ايشاف ية بشرح .

ييق   هدييا يف  قِّ وميين ايمودييوعا  ايكبيييرة يف شييرح  ايشييامل البيين ايصييباغع و ييو موجييود ملبييوعع وح 

 ايجام ة يف ردائل ع مية عديدة.

ا  يؤالء اي  مياء صياروا إييب جيواز ايروايية بيياإلعالمع بيل إن ب يض ح   ياظ ايإذ  يا ولئمتيي  ف  حيديت لي  

ث ايفاصيل بيين اييراو  واييواعي»نصروا  يذا ايقيواع كيايرامهرمز  صياحب كتياب:  ع ييرى لن «ايمحيدِّ

 ايرواية باإلعالم جائزة.

 يقور ايرامهرمز : حتب يو قاا ي   ذه روايتيع يكن ال ترو ا عديع وال لجيزه ي ع يم ي ره ذي .

جيز ي  : ال ل  ثم قال له ذا ايكتاب من مرويايتع  :ا قال لهإذباي  ايرامهرمز  يف ايجواز حتب يو مد  ع 

ا إيب إخبار  لن يروي  عد ع م   :لن تروي  عديع فيقوا ايرامهرمز  ي   بأن  ذا ايكتاب من مرويات . ه  ستدد 

يا . يا ع نصر ايجواز ايقاضي ع  ا نصر  ذا ايقوا ايقاضي ع   ولي  
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 قاا:

 ْو َمنََع،،هْ َب،،ْل َزاَد َبْعُض،،ُهْم بِ،،َأْن َل،، - 544

 

 

 ...........................َلْم َيْمَتنِعْ  

ن ايذ  زاد  ذا؟ ايرامهرمز ع ل  حتب يو مد   مين ايروايية فقياا يي : ال لجييزه يي ع ف ي  لن يرويي   م 

مياال  هبيذا يقيوا: ثمرتي  لني  لخيره إج : ما ثمرة إخباره بيأن  يذا ايكتياب مين مروياتي ؟كأنهم يقولونع  عد

ع فهذا كا   يف صحة روايت  عد لا دام لن  ايكتابع فم  خره إجماال 

 ألني  ميير م دييا لن وجيي  تجييويز اإلجييازة  ييي لهنيا إخبييار إجميياييع ولمييا ايسييماع وايقييراءة فهمييا إخبييار  

  تر ا ألن  بم ابة اإلخبار بايجم ة.ف ذي  يرون لن  ذا اإلعالم ي د م   عبايتفصيل

  كميا تقيدم يف ايسيماع وايقيراءة لني  ييو ديما ع يب ايشييخ لحادييت لو ألني ( َكَما إذا َقْد َسِمَعهْ  ) قاا:

يب   ه  ال ترو ا عديع فإن  ي  لن  يرويها عد ع وييو رجيا ايشييخ عين إخبيار   :قرل ا ع ي ع ثم قاا ي  ايشيخ اع إال ه 

فيإن  عد تنييير رل جير  لميا إذا كيان فقيط م  ع يف ت   ايروايية بشر  م ب م دا إذا لحاا ذي  إيب وقوع خ ل  

ل ايت ميذ رير م ترع بل ي ت مييذ لن ييرو  وإن رجيا ايشييخ عين إجيازة إديماع  تنيير رل  ايشيخ يف تحم  

 يذي  ايكتاب او ايحديت.

ل   يذا ايقيوا األخيير و يو جيواز ايروايية بياإلعالم رده ل يل اي  يمع (  َكَما إذا َق،ْد َس،ِمَعْه َوُردَّ )قاا: 

 .ؒ وممن رده ابن ايصالح 

 قاا:

،،،،ُل  - 545 اِء َم،،،،ْن ُيَحمَّ َْ  َوُردَّ َكاْس،،،،تِْر

 

 

َلْي،،،،،،ِه اْلَعَم،،،،،،ُل   َْ  ،  َلكِ،،،،،،ْن إذا َص،،،،،،لَّ

يا  وابن ايصالح    .-رحمهم اهلل- ذه مسأية اخت ف فيها ايقاضي ع 

عدييدنا مسييأية فقهيييةع و ييي مسييأية ايشييهادة ع ييب ايشييهادةع متييب تصيي  ايشييهادة ع ييب ايشييهادة ع ييب 

ييال تصيي  ا :الفقه،،اء يقول،،ون ايشييهادة؟ ا د األصيي ي لذن ي شييا دة يشييهادة ع ييب ايشييهادة إال إذا كييان ايش 

 ايفرعي لن يحمِّ   ت   ايشهادة.

رت  فالن من فالن ايمب ي  عدد فالن وفالنع واق لين ح ر    -م ال  –: ل حمِّ    شهاديت لن أي قال له

 فصيل.ويحمِّ    ايشهادة بايت عفالبد لن يأذن ايشا د األص ي ي شهاد ايفرعيع ايفالين
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عديد فيالن وفيالنع واقيرت   لنيا ح ير    :د لن يسما ايشا د ايفرعي ايشا د األص ي يقواجر  لما م  

ياة ال يقب ون شهادة ايش     فالن من فالنع فايفقهاء وايق   ا د األصي ي ييم ي حمِّ ي  ت ي  ا د ايفرعي؛ ألن ايش 

 ايشهادةع ويم يأذن ي  يف تحم ها.

د إعيالم ايشيييخ ي ت مييذ لن  ييذا ايكتياب لو  ييذا جيير  عييالمع فيإن م  فكيذي  ايحياا بايدسييبة يمسيأية اإل

 ايحديت من مرويات  رير كايفع البد لن يأذن ي  يف روايت ع كما لني  البيد لن ييأذن ايشيا د األصي ي ي شيا د

 و ذه من ايمسائل ايتي تشرتك فيها ايشهادة وايروايةع  ذا كيالم :قايواةع ايفرعي لن يرو  عد  ت   ايشهاد

 الم ابن ايصالح؛ ألن  يؤيد ايمدا.ك

ن قياس اإلذن يف  يذا ايوجي  وعدمي  ع يب  ايحيديت يف نق   من قبل ايقاضي عيا ع يقوا: قياس م 

واإلذن يف كيل  عاإلذن يف ايشهادة وعدم  رير صحي ؛ ألن ايشهادة ع ب ايشهادة ال تصي  إال ميا اإلشيهاد

ع ففييي  اخييتال ع وايحييديت عيين ايسييماع  -قاضيييل  اي-حيياا إال إذا دييما لداء ييا عدييد ايحيياكم ايحيياكم 

 .«جتهم بايشهادة يف مسأيتدا  داوايقراءة ال ي حتاج في  إيب إذن باتفاقع فهذا يك ر ع يهم ح  

ا بين ايرواية وايشهادة يف  ذه ايمسأية.  كأن  يرى لن  داك فرق 

 .«وأيًضا فالههادا مفترق  من الرواي  يف أكثر الوجوه»قاا: 

 لن  ايشهادة وايرواية بيدهما فرق فكذي  ايحاا يف  ذه ايمسأية.ل  لن  ثبت  

 يقوا ايحافظ اي راقي:

...................................... 

 

 

َلْي،،،،،،ِه اْلَعَم،،،،،،ُل   َْ  ،  َلكِ،،،،،،ْن إذا َص،،،،،،لَّ

ل  ما  ذا اييال ع و ذه ايتفصييال  يف مسيأية ايروايية بياإلعالم ايقيويين ايجيواز وعيدم ايجيوازع  

ك مسأية متفق ع يهياع و يي مين ناحيية اي ميل إذا لع يم ايشييخ ايت مييذ لن  يذا ايحيديتع لو  يذا يكن  دا

ايكتاب من مرويات ع فإن  يص  ي ت ميذ لن ي مل بايكتاب لو بايحديت إذا صي ع ديواء تحم ي  ع يب وجي  

 صحي  بايقوا بصحة اإلعالم لو ال.

ل  وجهانع ادرتعاء كادرتعاء م   -بايراء- «ادرتعاء»مر م دا  دا  ي «استرْاء»ن ي حم  ا د ل  تحمل ايش 

 دا يف دروس م ت ادتدعاء بايدااع وفرق بيدهما.   م   ايفرعي من ايشا د األص ي ايشهادةع ومر  

يل ع  و ط ب اإلجازة مين ايشييخ :االستدعاء و ديا اديرتعاء ايشيهادةع اديرتعاء ايشيهادة  يو لن ي حمِّ

 ايشييهود متييب يحتيياجون إيييب ذييي ؟ع  هييا ميين قبييلايتييي تحم  ايشييا د األصيي ي ايشييا د ايفرعييي ايشييهادة 
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يحتياجون إييب ذيي  مي ال إذا خشيي لن يميو ع و ييذه شيهادة فيهيا حقيوق لو لراد ايسيفرع فييأيت بشيييو 

كيذاع لو  كيذاع لو ديم ت   مؤتمنع مأمونع عداع ويقوا ي : اشهد لين شهد  ع ب كذا كيذا كيذاع لو رلييت  

 .-بايراء-ايشهادةع ويسمب ادرتعاء   ح ر  كذاع  ذه تسمب ايشهادة ع ب

ر  لما االدتدعاء ايذ   ا م  ألني  مين قيديم وإييب اآلن يف وقتديا ع ط ب اإلجازة من ايشييخفهو: م دا دابق 

آخيير ولنييت يف ب ييد   ييذاع ودييبق لن كتبدييا ب ييض االدييتدعاءا  يييب ض ايمشييايخع ا  يكييون ايشيييخ يف ب ييد  

 .جيزكع فيكتب ي  هبذه اإلجازةب مد  لن ي  ل  تل  فتكتب ادتدعاءع ما م دب ادتدعاء؟

جييزهع  يذا يسيمب اديتدعاء  و ايكتاب ايذ  يكتب  ايت ميذ إييب ايشييخ يل يب مدي  لن ي   :فاَلستدْاء

 بايداا.

 ايدوع ايسابا: قاا:

 الَوِصيَُّ  بالكَِتاِب 

 َوَبْعُض،،ُهْم َأَج،،اَز لِْلُمْوَص،،ى َل،،هُ  - 546

 

 َل،،،،،هُ ب،،،،،اْلُجْ ِء ِم،،،،،ْن َراَو َقَض،،،،،ى َأَج  

 َيْرِوْي،،،،،،،،،،ِه َأْو لَِس،،،،،،،،،،َفرَ َأَراَدهْ  - 547 

 

 َوُردَّ َم،،،،،،،ا َل،،،،،،،ْم ُي،،،،،،،رِِد اْلِوَج،،،،،،،اَدهْ  

ثين كما وقا يف اإلعالم ايذ  مر قبل ق ييل نوعية   من لنواع ايتحمل ايتي وقا فيها اختال  عدد ايمحدِّ

اب يرويي  عديد لن يوصيي اييراو  ل  ايشييخ بكتي [الوص،ي  بالكت،اب]ايوصيةع ايوصيية بايكتيابع وم ديب 

عديد قيرب  بكتياب يرويي  متيب تحصيل  يذه ايوصيية؟ موت ع لو دفره يشيوع لن يوصي ايشيخ يشيو  

يف كير ر دد ع األجل ايواحد ما يدرى متب يأتي ع يكن عالمت  قد تظهر يف ب ض األحيان م يل ع عدد ك     لج   

 لو بكتب  إيب شيو م ين. لو عدد دفره إذا اراد ايسفر يوصي بكتابع ايسنع لو يف ايمر  ايشديد

إذا حصل ذي  بأن لوصب ايشيو بكتاب لو بكتب  ك هاع  ل يهيذا ايشييو لن يرويهيا عين ايشييخ 

 ألن  لوصاه هبذا.

 فيقوا ايحافظ اي راقي:

 َوَبْعُض،،ُهْم َأَج،،اَز لِْلُمْوَص،،ى َل،،هُ  - 546

 

 ب،،،،،اْلُجْ ِء ِم،،،،،ْن َراَو َقَض،،،،،ى َأَجَل،،،،،هُ  

 ........................َيْرِوْيِه  - 547 

 

 .................................... 

 ل  ب ض ل ل اي  م لجاز ايرواية بايوصية بايكتاب.
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ا عن ابن ديرينع يروي  ليوب ايسييتياينع قياا: ق يت يمحميد بين دييرين: إن فالن يا  ذكروا يف ذي  لثر 

ث هبا عد ؟ قاا: ن م.  لوصب يي بكتب  لفحدِّ

ا ليوب يسأا ابن ديري ث هبياع لن ييرو  عدي  هبيا؟إذ  قياا:  ن لن فالن لوصب ي  بكتب ع فهل يي  لن يحيدِّ

 .«َل آمرٍ وَل أنهاٍ»ثم قاا يي ب د ذي : »

يير  يذا لن  يذا ايموصيي ييم ي   ابن ديرين لوال لجازع ثم ب د ذي  تردد يف ايجوازع ما دبب ايرتدد؟

 يكون ايمراد هباع لو ال ي يزم لن يكيون ايميراد فهذه ايوصية قد الع وإنما فقط لوصاه هبا ايت ميذ هبذه ايكتب

ال ي رفيون قيمتهياع  نياس  بما ايصيانة وايحفظ لن يصوهنا ويحفظهياع لن تقيا يف لييد  ل  هبا اإلخبارع وإنما ر  

 فال ي زم لن يكون ايمراد هبا ايرواية واإلخبار.

 حرقو ا.ادف وا كتبي إيب ليوب إن كان حي ا وإال فا :قاا: وكان لبو ق البة قاا

ين ال ي ير   :الوصي  بالكت،ب  يذه كانيت م روفية عديد ايسي ف يكيي ال تقيا  يذه ايكتيب يف لييد  م 

ن يقوم بتحريفهاع لو بإدخاا ما يي  مدها ما يم يكن مدها.  قيمتهاع لو تقا يف ليد  م 

نميا لن ايرواية بايوصية رير جائز؛ يما تقدم مين لن ايوصيية ييي  ايمقصيود هبيا ايرواييةع وإ :الصحيل

 ربما ايمقصود هبا ايحفظ وايصيانة.

جيادةع كميا  جيادة ألن ايدقيل ع يب ديبيل ايو  وي حمل ما ورد من ايجواز ع ب لن  يرويها ع ب ديبيل ايو 

ديأتيدا يف ايدرس ايقادم  ذا لمر دائ  بشروط  كما ديأيتع فمن قاا م ال بجواز ايرواية إنميا يقصيد جيواز 

 ايدقل عدها بلريق ايوجادة.

قييل اآلن ميين دييائر ايمصييدفا  ايتييي بييين ليييديدا بلريييق ايوجييادة دييواء ايتييآييف ايم اصييرة لو كمييا ند

ايتآييف األخرى ايباحت يدقل مدهاع ويحت  بما نق ي  مدهيا ع يب ديبيل ايوجيادة إذا صيحت صي  عديده لن 

  ذا يكتب هبذا ايمؤيفع وال ي زم من ذي  لن  يدقل ذي  ع ب دبيل ايرواية.

 يف ايدرس ايقادمع ونأخذ األدئ ة. -إن شاء اهلل-ن كمل نكتفي هبذا ايقدر و
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َؤال  ذكرتم يف ايدرس ايماضي لن ي مداوية لربا صور :السُّ

قبل لن لدت ر   ذا ايسؤاا يا إخيوان كيان مير م ديا يف اييدرس ايماضيي لمير نبهديي ع يي  ايجواب: 

 (.531: )ب ض إخوانكمع يف ايبيت

 اَل لِ،ي: َفَجَعَل،هْ َوفِي اْلُبَخاِرْي قَ  - 531

 

 لِْلَع،،،،،،،ْرِ  َوالُمنَاوَل،،،،،،،هْ  ِحْي،،،،،،،رِيُُّهمْ  

ق دا  داك لن ايحير   ذا  و لبو عمرو بن حمدانع ايمتوىف ديدة ديتة وديب ين وثالثمائيةع و يذا  يو  

 كييذا ذكييره ايحييافظ اي راقييي يف ايشييرحع قيياا: قيياا لبييو عمييرو محمييد بيين لبييي ج فيير لحمييد بيين حمييدان 

فأنا تب ت  وايصحي  لني  ييي  لبيا عميروع وإنميا لبيو عميرو ييرو  عين لبيي  لبيي ع ي ير ع  كذا نو ع ايح  

ددة ثالثمائة وإحدى عشرةع وتويف قريب يا مين وفياة ابين خزيميةع  ج فر لحمد بن حمدان ايحير ع ايمتوىف

 ان خزيمة توىف ددة ثالمائة وإحدى عشرع فهذا ي ص   ويص .

ا عدي  ابين ايصيالح يف ع يوم ايحيديت وايحيافظ اييذ بي ع وذكير  ياهلل وكذي  روى ايحاكم لبو عبيد

لحمد بين ج فير بين حميدان وييي   ورير ما لن ايقائل لن قاا يي عدد اإلمام ايبيار  عر  ومداوية  و

 ابد  لبا عمر.

 عمرو حمدان  ذا ب ض ايمتيصصين ربما يسما لن مسدد لبا ي  ب ي  روايتان: لن لبا للفائدا

 مدان.رواية ابن ايمقر  وابن ح

 ابن حمدان  و  ذا لبو عمروع لبو عمرو بن حمدان ايذ  ن سب إيي  ايقوا خلئ ا.

َؤال  ذكرتم يف ايدرس ايماضي لن ايمداوية لربا صور. :السُّ

 ي ود إيب ايشرحع  ي لربا صور: :الجواب

  لي  ايكتاب إما ع ب دبيل ايتم ي ع لو دبيل اإلعارة.داوا ايشيخ ايت ميذع وي  صورة لن ي  

  يره.: الع ال ي م ِّك  وال ي  ي الصورا الثانو

ا صورتان:والصورا الثالث   : عر  ايمداويةع و ي لي  

لن يأيت ايت مبذ بايكتاب وي ليي  ي شييخع ويقيوا يي :  يذا مين مروياتي ع فيدظير فيي   :عر  ايمداوية

   لن تروي  عدي.لجزت   : يده مرة لخرى إيب ايت ميذع ويقوا ي ايشيخع ويتأكد لن  من مرويات ع وي  
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: و و لني  ييأيت ايت مييذ بايكتياب ويقيوا يي :  يذا مين مروياتي  فيأجزه يييع فيأخيذه والصورا الرابع 

 ايشيخ وي يده إيب ايت ميذ دون لن يدظر إيي ع ويقوا: لجزت  لن تروي  عدي.

َؤال  إذا كان ايشيخ قد لمر طايب ا لن يكتب فكيف ي ر  ايمكتوب ي  اييط؟ :السُّ

مياذا يف يل  عفيإذا ييم يوجيد الالبيد لن يوجيد ديييل لو قريديةع  : ذا نب هدا ع ي  يا إخوانع ق دا: ابوَ الَج 

يييتم ع يي  بيتمي ع لو لن ؟ وإييب اآلن  يذا موجيود ايمشايخ ايقدماء ب د لن يكتب ايكاتبع مياذا يف  يون

ا خاتمية كتبي  فيالن بين فيالن ايفيالينع فهيو  «صحي  ذيي » يكتب  و بيل  عبارة ميتصرة م ال   يكتيب إذ 

  ع وباقي ايكتاب بيط ايت ميذع لو لن ييتم ع ي  بيتم  ايذ  ال يشتب  ع ب ريره.ايمكاتبة بيلِّ 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  .وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع ثَّهِمُن: ع ِوَجهَدُة

،،،،،،َم الِوَج،،،،،،اَدُا َوتِْل،،،،،،َك َمْص،،،،،،َدر - 548  ثُّ

 

ْ  

 َوَجْدُت،،،،،،،،،،،ُه ُمَولَّ،،،،،،،،،،،دًا لَِيْظَه،،،،،،،،،،،رْ  

 

 

ٍَ َأْن َتِج،،،،،،ْد  - 549  َتَغ،،،،،،اُيُر اْلَمْعنَ،،،،،،ى، َوَذا

 

ِه،،،ْد   ُْ اَص،،،ْرَت َأْو َقْب،،،ُل  َْ  بَِخ،،،طِّ َم،،،ْن 

ٍَ َأْن َتِج،،،،،،ْد  - 549   َتَغ،،،،،،اُيُر اْلَمْعنَ،،،،،،ى، َوَذا

 

اَص،،،ْرَت َأْو َقْب،،،  َْ ِه،،،ْد بَِخ،،،طِّ َم،،،ْن  ُْ  ُل 

ْثَك بِ،،،،ِه َوَل،،،،ْم ُيِج،،،، ْ  - 550   َم،،،،ا َل،،،،ْم ُيَح،،،،دِّ

 

 َفُق،،،،ْل: بَِخ ِّ،،،،ِه َوَج،،،،ْدُت، َواْحَت،،،،رِزْ  

 إِْن َل،،،ْم َتثِ،،،ْ  بِ،،،اْلَخطِّ ُق،،،ْل: َوَج،،،ْدُت  - 551 

 

نْ،،،ُه، َأْو اْذُك،،،ْر )ِقْي،،،َل( َأْو )َظنَنْ،،،ُت(  َْ 

ُل  - 552  ، َواألَوَّ ،،،،،،،،،،،،،،،ُه ُمنَْق ِ،،،،،،،،،،،،،،،عب  َوُكلُّ

 

ُلْواَق،،ْد ِش،،ْيَب وَ    ْص،،َلً َم،،ا، َوَق،،ْد َتَس،،هَّ

 فْي،،،،ِه )بَِع،،،،ْن( ، ق،،،،اَل: َوَه،،،،َذا ُدْلَس،،،،هْ  - 553 

 

 َتْق،،،،،،،،،ُبُل إِْن َأْوَه،،،،،،،،،َم َأنَّ َنْفَس،،،،،،،،،هْ  

َث،،،،،،،،،،ُه بِ،،،،،،،،،،ِه، َوَبْع،،،،،،،،،،ضب َأدَّى - 554   َحدَّ

 

ا  َثنَا( ، )َأْخَبَرَن،،،،،،،،،،،،ا( َوُردَّ  )َح،،،،،،،،،،،،دَّ

،،،،ي اْلَعَم،،،،ِل إِنَّ اْلُمْعَظَم،،،،ا - 555 
 َوِقْي،،،،َل: فِ

 

 َي،،،،،،َرُه، َوب،،،،،،اْلُوُجْوِب َجَ َم،،،،،،ا َل،،،،،،مْ  

ِق،،،ْيَن َوْه،،،وَ  - 556   األَْص،،،َوُب   َبْع،،،ُض اْلَمُحقِّ

 

 َو )َلِْب،،،،ِن إِْدِرْي،،،،َس( اْلَج،،،،َواَز َنَس،،،،ُبْوا 

 َوإِْن َيُك،،،،،،ْن بَِغْي،،،،،،رِ َخّ ،،،،،،ِه َفُق،،،،،،ْل: - 557 

 

 )ق،،،اَل( َوَنْحَوَه،،،ا، َوإِْن َل،،،ْم َيْحُص،،،ْل  

 ْل: )َبَلَغنِ،،،،ْي(بِالنُّْس،،،،َخِ  اْلُوُث،،،،ْوُث ُق،،،، - 558 

 

،،،،،ُه لِْلَف ِ،،،،،نِ    َواْلَج،،،،،ْ ُا ُيْرَج،،،،،ى ِحلُّ

 قهل ع شهرح وفقه ال ه: 

يا يف  يذه األزميان ايمتيأخرة؛  ايوجادة مين لنيواع ايتحميل ايمشيهورة وايتيي يك ير األخيذ هبيا خصوص 

 ويذي  ي زم م رفتها وم رفة مسائ ها.

 :ؒ قاا ايحافظ اي راقي 

،،،َم الِوَج،،،اَدُا َوتِْل،،،َك  - 548  َمْص،،،َدر ثُّ

 

ْ  

 َوَجْدُت،،،،،،،،،،،ُه ُمَولَّ،،،،،،،،،،،دًا لَِيْظَه،،،،،،،،،،،رْ  

 

 

 ................َتَغ،،اُيُر اْلَمْعنَ،،ى - 549

 

 .................................... 

ا ل  لني  ييم ي ير  عين  ل  يقوا إن  ذا ايمصدر لو ايوجادة  ذا مصيدر ايموييدع وم ديب كوني  موييد 

المهييم يف عصيير االحتجيياج و ييم يقويييون لن آخيير شيياعر اي ييرب؛ بييل يسييما ميين اي ييرب ايييذين يحييت  بك

احتجوا بش ره إبرا يم بن  رمةع ل  يف بدايية ايدويية اي باديية تقريب يا ل  مائية وب يا وثالثيينع مديذ ذيي  

ألن اي رب ب د ذي  اخت لوا باي جم وتنيير  اي نيةع فميا  عفصي  ايكالمباي صر انتهب عصر االحتجاج 
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 يد يي  نظيير عديد اي يرب ايسيابقين ي  وييي  وي د ايكالم ايذ  يدقل ب د ذيي  حت  بكالمهم ب د ذي  ال ي  

اع  ذا م دب قوي : ا مويد   ع ل  يم يسما من اي رب ايذين يحت  بكالمهم.«إن هذا المصدر مولًدا» كالم 

 اهي  يم لن  يذا ايف يل وجيد ييت يف م ديوذكير ل يل ا عيي  مظيا ر :هذا المصدر وهو مصدر الوجادا

ديب : وجيد ايحيديت وجيادة  وتقيوا يف اين  فأنت تقول يف هذا العلم وهو ْلوا الح،دي هع باختال  مصيدر

اع وتقوا يف ك رة ايمااج  وجد م ال  و   دةع وتقوا يف ايحب وايبنض :د  اع وتقيوا و   :وجد ج  يد  جيد ع يي  وج 

اع فييت ف م دب و  و   :يف اإلدراك يبحسيب اخيتال  ايمصيدرع ونيو ع يب ذيي  ايم   د  ج  جد وجود  ىف بين ا  

زكريا ايدهرواين ايجرير  نسبة إيب ابن جرير ايلر ع فإن  كيان ع يب مذ بي ع تيويف ديدة ثالثمائية وتسي ين 

و يذا مين  عم دب ايك مة بحسب اختال  ايمصيدر عايم اىف بن زكريا نو ع ب  ذا و و اختال  ايم دب

  .تي مر  خرى ك يرة يكفي مدها  ذه األم  ة ايوذكروا مصادر ل  ع اي نة اي ربية فق 

اع وتقيوا يف اين يب  :ايماايف ل  لن تقوا  وجد   وجدان اع تقوا يف اإلدراك وجد  ايشييء وجيود 

دةع وتقوا يف اين ب ا وجد فالن ع ب فالن   عوجد  ع ي  موج  ا و كيذا ويف ايحب لي   وتقيوا يف ع وجيد 

 ايحديت وجادة. ل وجد   نوع ايوجاد ايذ   و من لنواع ايتحم  

وذكير  يذا ايكيالم يف كتياب يي   عزكريا تيويف ديدة ثالثمائية وتسي ين جرير  ايم اىف بناي م لن ابنتقد  

 و و ملبوع يف لرب ة مج دا .  «ايج ي  ايصاي  ايكايف واألني  ايداص  ايشايف»يسمب 

ا يقوا ايحافظ اي راقي:  إذ 

،،،َم الِوَج،،،اَدُا َوتِْل،،،َك َمْص،،،َدر - 548  ثُّ

 

ْ  

 َه،،،،،،،،،،،رْ َوَجْدُت،،،،،،،،،،،ُه ُمَولَّ،،،،،،،،،،،دًا لَِيظْ  

 

 

 ................َتَغ،،اُيُر اْلَمْعنَ،،ى - 549

 

 .................................... 

 ييت ف ايم دب ويتنير بحسب اختال  ايمصدر كما مر  يف األم  ة ايسابقة.

بيل كيان قب ي   علن تجد بيط من عاصرت  لو يقيت  لو يم ت قي  لو ييم ت اصيره :الوجادة يف االصطال 

لو   لن  تجد بيط من يقيتي مد  ويم يجزه ي ع  ذه  ي ايوجادةيرويها لو رير ذي  مما يم تسم   لحادي  ا 

لو يف عصير ب يد ذيي  تجيد  علو بيط من دم ت لو من يم تسما مدي  لو كيان يف عصيرك  بيط من يم ت ق

 بيل  لحاديت لو نحو ذي ع  ذا يسمب وجادة.

هع ييم يجز يا حم ي  إيا يا إذا كانيت يف عصير  و ذه األحاديت ايتي تجد ا بيط  يذا ايشييو ييم ي

وإييب عصيرنا  يذا يوجيد ب يض  ي ؛ يكن لنت وجدهتا بيل ع فما حكيم  يذه ايوجيادة لو  يذا ايتحميل؟
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مديذ قيرون ب ييدة موجيودةع كميا  يو مي ال  ب يض ايكتيب بييط اييلييب  ايكتيب بييط ايميؤيفين ايقيدماء

م يل ب يض ايكتيب بييط ايحيافظ اييذ بي يف ع «المؤتن،  يف المؤتل،  والمختل، »ايبنداد  م يل كتياب 

....  راقيي ع يب ايرتميذ  تكم تي  ع يب نحيووكتاب شرح ايحافظ اي  «التنقيل يف أحادي  التحقي »كتاب 

 يوجد ب ض ايمج دا  بيط ايحافظ اي راقي نفس  ووقفدا ع يها يف تركيا.

  لن تيرو  عيدهم فم ل  ذه ايكتب ايتي توجد بيط مصيدفيها وييي  بيدي  وبييدهم واديلةع فهيل يي

 فهذه  ي صورة ايمساية.  ذه ايكتب مباشرة وتقوا عن فالن لو لخرين فالن؟

 يقوا ايحافظ اي راقي:

ٍَ َأْن َتِج،،ْد  ........................  َوَذا

 

ِه،،،ْد   ُْ اَص،،،ْرَت َأْو َقْب،،،ُل  َْ  بَِخ،،،طِّ َم،،،ْن 

تجيد  -ع ي  رحمية اهللايوايد كم لن تجد  ذه األحاديت بيط م اصرك م ال  نجد م ال  بيط بايدسبة ي 

بن ع يمين ع يهم رحمة اهلل لجم ينع فم ل  ذه األحاديت ايتي ترويهيا الحاديت بيط يده لو بيط ايشيخ 

-عدهم بأن  يي  بيد  وبيدهم وادلة وقت خلوطهم لو قبل عصركع يف عصير مي ال  ايشييخ لحميد شياكر 

م  ديا هبيم قبيل ق ييل: كتياب بييط اييلييب ايبنيداد ع ومن قب  ع لو حتب اي  ماء ايذين  -ع ي  رحمة اهلل

 بيط شيخ اإلدالم ابن تيميةع بيط ايحافظ اي راقي و كذاع فهذه ايوجادة ما حكمها؟

ْثَك بِهِ  فيقوا ايحافظ اي راقي:  َما َلْم ُيَحدِّ

 يل تقيوا حيدثدي؟ لخيرين؟ عين  ما إذا كان يف عصرك ولدركت  لو يقيت  ويم يجزه ي  فمياذا تقيوا؟

تسيت مل ألداء ميا وجدتي  وجيادة  يذه ايصيينةع ع (َفُقْل: بَِخ ِّ،ِه َوَج،ْدُت ) يقوا ايحافظ: فالن؟ قاا فالن؟

  إذا تقوا وجد  بيط فيالن قياا كيذا وكيذاع ال تقيوا حيدثدي وال لخيرين وال عين حتيب وييو كيان بيلِّي

د ع فيال يجيوز يي  لن تسيت مل تسم   م وال عجزه ي يرك ب  ويم ي  حم   إياهع يم ي  لخذ  مد ع ألن  يم ي  

 ما يشير إيب ايسماع لو إيب اإلجازة لو إيب ايقراءة.

ل  تقوا وجد  بيط فيالن  يذا بشير  و يو: لن تتأكيد لن  يذا ع (إِْن َلْم َتثِْ  بِاْلَخطِّ  َواْحَترِزْ ) يقوا:

ط اييييط  ييو خييط فييالن ايفييالين؛ ألن اييلييو  يف اينايييب تتمييايز وتيت ييفع ف ييي  خليي  لنييت م ييل خيي

ا  يذا يف األعصيار ايقدي مية؛ ألن كتابية ايييطع زمي  ع ويي  خط زمي   م ل خط فالن اآلخر وخصوص 

 :  اييلو  لوال  
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تيت ف بحسب ب داهنا وتيت ف بحسب إتقيان ايشييو ي ييط وعيدم اتقاني  يي ع وتيت يف حسيب 

ي شييو مي ال  شيصية ايكاتبع فهذا ك   ي  لثر يف اختال  اييطع فبذي  يف  يذا اي صير ج  يوا عالمية 

ق ية ايتوقيا لو اإلم اء؛ ألن خط  ذا ايتوقيا لو اإلم اء ال يشيتب  يف اي يادة؛ ف يذي  البيد لن ت ير  لن 

 خط فالن  ذا  و ايمكتوب يف  ذه األوراق ويتميز عن خط ريره.

يا  قد يقا يف ب ض األحواا لن ب يض اي  مياء تتشياب  خليوطهم؛ يكين ميا  يذا ايتشياب  يوجيد اختالف 

صر اييدين ايدمشيقي صياحب ابن نايشتب  خل  بيط ايحافظ  ؒ ايحافظ ايذ بي فدبيل ايم اا   ب ف

يا ييليو  اي  مياء ربميا  كتاب توضي  ايمشتب  ع يشتب  خل  بيط ايحيافظ اييذ بيع فمين ييم يكين ممارد 

 .ؒ يجد ميلوط ا كتب  ابن نصر ايدين ويظن ايكاتب ايذ بي 

ا بين اييلينع فرق بيين خيط ايحيافظ بين نصير يكن ما ذي  من مارس اييلو  ي ر  لن  دا ك فرق 

 .ؒ ايدين وخط ايحافظ ايذ بي 

لن اييلو  تيت ف وتتمايز ويمتاز خط فالن عن خيط فيالنع فيإذا لرد   :إًذا الهاهد من هذا الكَلا

 ميزهع البد لن يكون عددك تمييزع ب يض ط بية اي  يم اييذين اللن تدقل عن خط فالن وتدسب  إيي  فالبد لن ت  

ايميلوطا  ويي  يهم مماردة فيها اييلو  عديد م تتشياب ؛ بيل اييليو  ايجمي ية بايدسيبة بيشتن ون 

ميزو يا؛ مارديوا  يذه اييليو  وييم ي  ي ميلوطا  ي دوهنا قبيحة وي دوهنا ص بةع  ذا بسبب لهنم ييم ي  

اع فهو نوعألن اييط كما كان ي   اع يسمون اييط ردم  ا يسمون  ردم  رديمع فهيذا ايرديم  سمي  اي  ماء قديم 

ي  طريقة م يدة وي  لد وب ع فكل عصر ي  لد وب  يف ايكتابةع ل  يف عصر م ال  ايصيحابة وايتياب ين  ي  ماذا؟

كيان كان األد وب اينايب  و اييط ايكويفع ثم ب د ذي  من بداية ايدوية اي بادية تقريب يا تحسين ايييطع 

ثم ب د ذي   ذا اييط تحسن وصار ع نت زواياه حادةوما في  شكل وكا طع و اييط كويف وكان ق يل ايدق

سيمب ايييط في  شيء مين ايتيدوير؛ حتيب جياء ابين مق ية يف ايقيرن ايرابيا ونقيل ايييط إييب شييء جدييد ي  

بدسيبة  وترك في  ايزوايا ذا  ايتدوير وراعب في  لن يكتب كل حر    عواضحة ايمدسوخ ايذ  يكون بلريقة  

خيرى ايتيي تكتيب م ي ع وما ايحيرو  األ   عا ايحر  نفس  يف كل ايمواضان يتدادب م ي  م   م يدة ومقاس  

يي ثييم اي  ميياء ب ييض اي  ميياء لخييذ هبييذا اييييط ايمدسييوخ وصييار ع مي اييييط ب ييد ذييي  اييييط ايمدسييوخفس 

فايشيا د لن كيل عصير يي  خلي ع وب يض اي  مياء ع يحاكي ع فصيار  اييليو  لوضي  ولوضي  ولجميل

يدسبة وب  هم يكتب كما ت  م وكما حصل يذي  يشتهر لن خليو  يراعون لن يكتبوا اييط ع ب طريقة ا
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ا ما تكون رير واضحة؛ بل ربما ان تكيون دييئة لو ديقيمةع لن تكيون قراءهتيا صي بة م يل خيط  اي  ماء ك ير 

ايهياد ع    بديا خيط ابين عبيدولص ب خط من خلو  اي  ماء ايتيي مير  ع ؒ شيخ اإلدالم ابن تيمية 

ىف ب د تس مائة  جري ا؛ ألن  يكتيب بييط ال يرفيا فيي  ايق يم وال يمقيت كميا يودف بن عبدايهاد ع ايمتو

 نكتب اييط باي نة اإلنج يزية ايمشب ع  كذا يكتب.

ا مين حييت جودهتياع فالبيد ي لاييب لن  فايشا د لن اييلو  تيت ف من حيت شك ها وتيت ف لي  

: وجيد  بييط شييخ يميز  يذا ايفيرق ييدقيل عين  يذا اي يايم ويصيح  ايدسيبة إييي ع فيال ييأ يت يقيوا مي ال 

اإلدالم ابن تيمية كذا و و ال يميز خط شييخ اإلديالم عين خيط اييذ بيع لو يقيوا وجيد  بييط اي يايم 

ايفالين كذا و و ال يميز خل ع  ذا يسمب يف االصلالح مجازة؛ ألن  يدسب اييط ينير صياحب  بنيير ع يم 

 وبنير حجة.

ا ايشر  يف صحة ايوجادة ميز  ذا ايداقل اييلو  خليو  اي  مياء إيب صاحب  لن ي   ونسبة اييط عفإذ 

 وال تشتب  ع ي  ما رير اع ال يشتب  ع ي  خط  ذا اي ايم ما ريره ف ذي  يقوا ايحافظ اي راقي:

ا بيط لحد ل ل اي  م ووقيا يف ذ دي  لو يف بايي  لن  يذا  (إِْن َلْم َتثِْ  بِاْلَخطِّ  َواْحَترِزْ ) ل  رليت كالم 

 ويست ع ب يقين من ذي  يف  ذه ايحاية تحرتز.بيدةع يكن يست ع ب  عم فالين و خط اي اي

نْهُ ) فقاا: تقوا: َْ وجد  عين ايحيافظ اييذ بي لني  قياا كيذا وال تيأيت ب بيارة فيهيا ع (ُقْل: َوَجْدُت ... 

ذا جزم لو تقوا: قيل لن  بيط ايذ بي لو ظددت لني  بييط اييذ بيع فميا تيأيت ب بيارة تيدا ع يب ايجيزم إال إ

ا من اييط وتميزه.  كدت متأكد 

 ؟ما حكم هذه اإلجادا

ا بيط ايحافظ اييذ بي  وييي  بيدي  وبيدي  عهيد  يوتأكيد  لني  بيلهي ؒ اآلن لنت وجد  كالم 

 قاا ايحافظ اي راقي: و و يحدث بحديت لو يرو  مسأية ع ميةع فماذا ايحكم يف  ذا؟

ُه ُمنَْق ِعب  ل  صيحي  لني  ييي  بيدي  ع مدقل ية ا ولنحائهيا ل  لن  ذه ايوجادة ع ب جمييا صيور َوُكلُّ

ا مدقلا عوبيد  لحاديت  ف ذي   و مدقلا. عويم تجز ب  عألن  يم تسما  ذا ويم تير ب  عيكن لي  

ُل ... َقْد ِشْيَب َوْص،َلً َم،ا) قاا: و يي فيميا إذا وقفيت ع يب لحادييت لو  عل  ايصيورة األوييبع (َواألَوَّ

  لن  خل ع فهذه ايصورة وإن كانت مدقل ية إال لن فيهيا شيوب اتصيااع كالم بيط لحد ل ل اي  م وتأكد
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ل  لن فيها شيء من االتصاا و و لني  ييي  بيدي  وبيين  يذا ايكاتيب واديلةع ميا  ما م دب شوب اتصاا؟

ُلْوا) قاا: لن فيها شوب اتصاا. قايوا:ف ذي   عبيد  وبيد  لحد  .(فْيِه )بَِعْن(....... َوَقْد َتَسهَّ

ا ايوجيادة ايتيي تكيون بييط رجيل  ل  لن ب  م يرو ع  ض ل ل اي  م تسا ل يف  ذه ايوجادة خصوص 

  م دا لهنيا تسيت مل يف ايسيماع ويف ايقيراءةع  ذه ايصينة مر   [ْن] تسا  وا وصاروا يست م ون ك مة عن

ايف واشييتهر ادييت مايها  ا يف فيييأيت ب ييض ايييرواة ويسييت م ه عيف اإلجييازةع يف رييير ايتييدري  ايتييدري  ك ييير 

يما فيها من شوب االتصياا؛ يكين  يذا خليأ خليأ ومرجيوح ألن عين إنميا تسيت مل فيميا  ايوجادة يماذا؟

ع إجازة. اع قراءة   تحم   ايراو  ع ب وج  صحي  دماع 

،» :ل ايتي تص  ايرواية هبياع فتقيوامن لنواع ايتحم   لما ايوجادة فهذا ايصحي  لن ايوجادة ييست    «نْ َْ

دقل ال ايرواية االصلالحيةع ايدقل يجوز كما ديأيتع ايدقل واي مل كما ديأيت إن شياء الع إنما يص  فيها اي

   اهلل.

 ذا تديي ع ادت ماا عن يف ما تحم تي  وجيادة فهيذا مين  «عن»ل  ادت ماا  (قاَل: َوَهَذا ُدْلَسهْ ) :قال

 قاا: ايتديي ؛ بل  و تديي  قبي .

 َوَه،،،َذا ُدْلَس،،،هْ  ........................

 

 َتْق،،،،،،،،،ُبُل إِْن َأْوَه،،،،،،،،،َم َأنَّ َنْفَس،،،،،،،،،هْ  

َث،،ُه بِ،،هِ  - 554   .....................َحدَّ

 

 ................................... 

 عييره بي  وييم يحم ي  إيياهع ولو يم ذيي و يو ييم ي   عل  إذا لو م لن  ذا اي ايم لخره هبذا ايحيديت

ا؛ ب  ل  و من لشدا لنواع ايتديي .وإنما لخذه ع ب دبيل ايوجادة فهذا قبي  جد 

َثنَا( ، )َأْخَبَرَنا( قاا:  َوَبْعضب َأدَّى ... )َحدَّ

ا يف  ذه اإلجادة وصار يست مل فيها حدثدا ولخرنا.  ل  ب ض ايرواة تسا ل جد 

لن  يرى لن  يي  بيد  وبين  يذا اي يايم واديلةع واي يايم  -ما تقدم-وج  ايشبهة و و  ؟ما وجه شبهته

 يذا يف ع  ذا ايكتابع فهو لخره بما يف  ذا ايمكتوب؛ ف ذي  يقوا: لخرنيا يسيت مل لخرنيا ذا قد كتب 

وغ ي  ادت مايها  و لن لخرنا وحدثدا عدد ب ض ل يل اي  يم د وغ ي  ادت مايها؟دلخرناع حدثدا ما ايذ  

د امرتادفتان فإذا جاز  لخرنا جاز   ث   ع جاز  ل  ادت م ت.حد 
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ا) قاا: د ا    يذا االديت ماا؛ اديت ماا لع (َوُردَّ ث  لولخرنيا ردا ومدهيا ايميردود ال يجيوز اديت ماا حيد 

د ا  ث  د ا ادت مايها تديي ع فميا بايي  باديت ماا  «عن»ولخرنا إذا كانت حد  ث  لخرنيا  يذا ايشيكل فهيذا وحيد 

 «.اي مل»ندتقل إيب مسأية لخرى و ي: ع  ذا من ناحية ايروايةع لشد ولقب 

  مل فيما وجدت  وجادة ويم تتحم   ال باإلجازة وال بايقراءة وال بايسماع.كم ايما ح  

 يقوا ايحافظ اي راقي:

،ي اْلَعَم،ِل إِنَّ اْلُمْعَظَم،ا - 555
 َوِقْيَل: فِ

 

 َل،،،،،،ْم َي،،،،،،َرُه، َوب،،،،،،اْلُوُجْوِب َجَ َم،،،،،،ا 

حيدي  ا يف  قيل: ل  نقل ب ض ل ل اي  م لن م ظم اي  ماء ال ييرون اي ميل بايوجيادةع ل  ييو وجيد  

ييي  يي  لن ت ميل بي  حتيب يجيب  عصحي  اإلمام ايبيار ع صحي  ما في  إشكاا؛ ألن  يو يف ايصيحي 

 ي  رواية ي .

ِقْينَ ...َوباْلُوُجْوِب َجَ َما) قاا:  يذا  موخايف ايمحققون من ل ل اي  م من نسيب إيييه( َبْعُض اْلَمُحقِّ

لني  ال  يف نوع ايصحي  لن ابين خيير اإلشيبي ي يقيوا:ايقواع  ذا ايقوا ايذ  م ب م دا يف بداية ايدروس 

ر  فهذا  و ايقوا ايذ   يجوز ي  لن ت مل بحديت حتب تكون ي  رواية ي  مر م دا لو ال؟  .م 

ي اْلَعَمِل إِنَّ اْلُمْعَظَما ... َلْم َيَرهُ 
 َوِقْيَل: فِ

 .جازةيسماع وال بايقراءة وال باإلويم تتحم   ال با عيم ير اي مل بما وجدت 

يكن ايصواب وقوا ايمحققين لن اي مل يجب بميا  عو ذا مدقوا عن ابن خير وعن ب ض ل ل اي  م

ا ويم يوجد مانا يمدا من اي مل.  وجدت  وجادة إذا كان صحيح 

 بحديت اإليمان ذكره ايحافظ ايسياو  يف شرح األيفية فت  ايمبين قاا: ؒ واحت  ابن ك ير 

َج،ُب »يف ايحيديت ايصيحي :  ♀ميل بقويي  وقد ادتدا اإلمام ابن ك يير ي   ْْ َأيُّ اْلَخْل،ُ  َأ

نَْد َربِِّهمْ »َقاُلوا : اْلَمَلئَِكُ  ، َقاَل :  «إَِلْيُكْم إِيَماًنا  
ِْ َوَم،ا »، َقاُلوا : َفالنَّبِيُّوَن ، َقاَل :  «َوَما َلُهْم َل ُيْؤِمنُوَن َوُهْم 

 َْ ، َق،اَل :  «َوَما َلُكْم َل ُتْؤِمنُوَن َوَأَنا َبْيَن َأْظُهرُِكمْ »، َقالوا : َفنَْحُن ، َقاَل :  «َلْيِهمْ َلُهْم َل ُيْؤِمنُوَن َواْلَوْحُي َينِْ ُل 

َلْيِه :  َْ  َصلَّى اهَّللُ 
ِ
َجَب اْلَخْلِ  إِيَماًنا َلَقْواب َيُكوُنوَن ِمْن َبْعِدُكْم َيِج،ُدوَن ُص،ُحًفا فِ »َفَقاَل َرُسوُل اهَّلل ْْ يَه،ا َأَل إِنَّ َأ

 .«كَِتابب ُيْؤِمنُوَن بَِما فِيَها
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ا يؤمديون هبياع و يذا ايحيديت   يقوا  يؤالء لعجيب ايدياس إيمان يا قيوم ييأتون ب يدكم يجيدون صيحف 

   حديت ما بين ايصحة وايفسق و و حديت

وإن يم يكن ي لايب لو ي  ايم روايةع فإني  يجيب إال إذا  عفهذا يشير إيب لن اي مل بما وجد يف ايكتب

امانا م   د  ج  و   ا ع ال  كان ايحديت مدسوخ  اع إذا و  لو كان م   علو كان ميصوص  جد ايميانا يمديا مين اي ميل قيد 

 .ب  د عذر لو ضرورة ففي  ذه ايحاية ال يؤخذج  ب  لو و  

   قاا:

 .................................... 

 

 َوب،،،،،اْلُوُجْوِب َجَ َم،،،،،ا .............. 

 ....................................   ِقْيَن َوْهَواألَْصَوُب َبْعُض اْلَمُحقِّ  - 556 

 ل   ذا  و ايقوا األصوب لن اي مل بما وجد يف ايكتب واجب إال إذا وجد مانا.

ا عد  بما وجد ع ( َو)َلِْبِن إِْدِرْيَس( اْلَجَواَز َنَسُبْوا)  جادة.ول  يإلمام ايشاف ي نسبوا جواز 

 يف  ذه األعصار ايمتأخرة لقرب ما عددنا ايوجادا .نحن  :ايداس يقوا ب ض  

يكن يمكن لن يرتفا عن طريق اإلجازةع ل  طايب اي  م إذا حصيل  عال ش  لن  ذا حاصل شيء مد 

ير  فاإلجازا  كميا ع القطاية ايكتبع فإن  ييرج عن  ذا اإلع ب إجازة عامة يف رو م ديا يف نيوع اإلجيازة م 

يا كبيير؛ ألن ايم  اإلجازة رلس ميا قاا اي  ماء: جياز بميا ت يمد  ي   -مي ال  –جييز بروايية ايكتيب از اييذ  ل  ج 

جياز بميا ت يمد  ايشيوكاين لو ي  ثبيت بين حجير لو يجياز بميا ت يمد  اي حيافظ  «ايم جم ايمفهرس»كتاب 

ويصيب  تداويي  يميا فيهيا ع يب ديبيل  عصب  ي  حق روايتهياجيز بمئا  ايكتب ايتي ي  فهردة ابن خيرع  ذا ل  

انتهبوا يهذا األمر؛ ف ذي  يدبني ي لالب لن يحرصوا ع يب اإلجيازا  مين ع ايوجادةة ال ع ب دبيل ايرواي

ر  لجل لن ييرجوا عن م ل  ذا اييال  ايذ   ال يص  يي  اي ميل بحيديت  ألن ب ض ل ل اي  م يقوا: م 

ال  وكيان ي  رواية ويو باإلجيازة خرجيت مين  يذا اييي ت  يف كتاب حتب تكون ي  رواية ي ع فإذا حص   

 األمر بايدسبة إيي  ليسر ودهل ع ي  اييط.

جد بيط ايكاتبع بيط من نسب إيي  ايكالم ديواء    فيما إذا كان ايموجود ايذ  و  ايمسائل ايتي مر  

 تيقدت من ذي  لو كان عددك شيء من ايش .

ا مدسوب ا إيب عايم مين اي  مياء وييي   :يف مسأل  أخرى بيلي ع فيقيوا و ذا  و األك ر لن  تجد كالم 

 ايحافظ اي راقي:
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 َوإِْن َيُك،،،ْن بَِغْي،،،رِ َخّ ،،،ِه َفُق،،،ْل: - 557

 

 )ق،،،اَل( َوَنْحَوَه،،،ا، َوإِْن َل،،،ْم َيْحُص،،،ْل  

 بِالنُّْسَخِ  اْلُوُثْوُث ُق،ْل: )َبَلَغنِ،ْي( - 558 

 

،،،،،ُه لِْلَف ِ،،،،،نِ    َواْلَج،،،،،ْ ُا ُيْرَج،،،،،ى ِحلُّ

إذا وجييد   ييذا  راييية اإلجييادةع يقييوا: ينبيتييل  يقييوا ايحييافظ اي راقييي ولحسيين ولجيياد يف  ييذين اي 

تقيوا ال روى عن عايم من اي  ماء وييسيت بيلي ع فهديا ايكالم مدسوب ا إيب عايم من اي  ماء لو لحاديت ت  

ألن يي  عديدك  يذا ايشي  وييم يليرح  عوجد  بيط فالن ألهنا ييست بيل ع وال ظددت لهنا بيط فالن

ت مل صينة ايجزم إذا يم يكن عديدك شي  يف  يذا ايدقيلع وييذي  : قاا فالنع وإنما تسوإنما تقولع ي ع 

فإذا كانت ايدسييةع ايكتياب اييذ  وقفيت ع يي  ييي  ع (َبَلَغنِيْ النُّْسَخِ  اْلُوُثْوُث ُقْل: بِ   َوإِْن َلْم َيْحُصْل ) قاا:

ايقيوا إييي   موثوق ا م ال  وجد  لشياء تدا ع ب لن  ذا ايكتاب مشكوك يف نسبت  إيب فالنع فهديا ال تدسيب

ب ندي عن ابن ك ير لن  قياا »قاا اي راقي وقاا ابن تيمية شيخ اإلدالم لو قاا ابن ك ير وإنما تقوا: :وتقوا

 .«كذا لو ب ندي عن شيخ اإلدالم ابن تيمية لن  قاا كذاع لو ب ندي عن ايحافظ ايذ بي لن  قاا كذا

ايقيو  اييذ  يمييز بيين كيالم اي  مياء  ل  اي يايم لو طاييب اي  يم ؟ويجوز الج ا للف ن، من الف ِ،ن

وكيل عيايم مين اي  مياءع كيل  يذا ييا  عويميز بين لداييبهم وطريقتهم يف األخذ وايرد وايتقرير واالحتجاج

وطايب ي   م يميز بين لد وب م ال  شييخ اإلديالم ابين تيميية وبيين لدي وب  عإخوة ي  لد وب  وي  طريقت 

ميز بين لد وب ايدوو  يب ايبنداد  وبين لد وب ابن عبد ايرع وي  ابن ك ير ويميز بين لد وب م ال  اييل

سبة ب ض ايكتيب رفا ب  نيذي  مما ي   عي  لد وب  يف ايت ريف ويف ايكتابة اف يع فكل عايم  وبين لد وب اير  

أد وب اي ايمع ل  م ال   ذا ايكتاب ايذ  نسب إيب شيخ اإلدالم ابين تيميية بر  ما ع  اختال  لد وهبا ع

 ي  تدبي  ايرجل اي اقل ع ب تموي  ايجدا ايباطل.وف

اي دوان صحي  ايدسبة إيب شيخ اإلدالم؛ يكن م مون ايكتاب ب يد عن لد وب شيخ اإلديالم ابين 

وعن طريقت  يف االحتجاجع وعن ذكره ألقواا ايسي فع وعين اعتدياءه مي ال  بيايمده  ايحدب يي وعين  عتيمية

 ب ض األحواا يبيان ثبوهتا عد .اعتداءه بذكر األحاديت وعن عدايت  ب

فأد وب اي ايم يدا ع ب صحة نسبة ايكتاب إيي ع فلايب اي  م ايفلين  يو اييذ  يمييز  يذه األميور 

 ويفرق بين  ذا ايكتاب  ل يص  لن يدسب إيب فالن من اي  ماء لو ال يص ؟
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ُه لِْلَف ِنِ  ويذي  قاا ايحافظ اي راقي: رجيب بأن  ذا ايكيالم قايي  فيالن ي   ل  ايجزم َواْلَجْ ُا ُيْرَجى ِحلُّ

ا يل  ب اي  م ايفلن ايذ  عدده من األ  ية وعدده مين ايم رفية بكيالم اي  مياء وطيرقهم يف لن يكون جائز 

 ايتأييف ولدانيد م يف ايكتابةع يرجب ي  لن يحل ي  ايجزم بأن   ذا ايكالم من كالمهم.
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 كتهبُة عحلديث وضباُلُه

 اْخَتَل،،،،،،َ  الِّص،،،،،،َحاُب َوأألَْتَب،،،،،،ا ُ وَ  - 559

 

 فِ،،،،،ي كِْتَب،،،،،ِ  اْلَح،،،،،ِدْيِ ، َواإِلْجَم،،،،،ا ُ  

َل،،،،،ى اْلَج،،،،،َواِز َبْع،،،،،َدُهْم ب،،،،،اْلَجْ اِ  - 560  َْ 

 

،،،ْهِمْي(   لَِقْولِ،،،ِه: )اْكُتُب،،،ْوا( َوَكْت،،،ِب )السَّ

َج،،،،،،ااُ  - 561  ْْ  َم،،،،،ا ُيْس،،،،،،َتْعَجمُ  َوَينَْبِغ،،،،،ي إِ

 

 َه،،،،،مُ َوَش،،،،،ْكُل َم،،،،،ا ُيْه،،،،،كُِل َلَ َم،،،،،ا ُيفْ  

،،،،،،،ِه لِ،،،،،،،ِذي اْبتِ،،،،،،،َداءِ  - 562   َوِقْي،،،،،،،َل: ُكلِّ

 

،،،،،،،،،،ُدْوا ُمْلَت،،،،،،،،،،بَِس األَْس،،،،،،،،،،َماءِ    َوَأكَّ

 َم،،عْ  فِ،،ي األَْص،،ِل َوفِ،،ي اْلَه،،اِمذِ  َوْلَي،،ُك  -563 

 

 

 

 َتْق ِْعيِ،،،،،،ِه اْلُح،،،،،،ُرْوَف َفْه،،،،،،َو َأْنَف،،،،،،عْ 

ِقْي،،،،،،،،،ُ  إَِلَّ  - 564   َوُيْك،،،،،،،،،َرُه اْلَخ،،،،،،،،،طُّ الرَّ

 

 ،،،،،،،،،،  اَل َف،،،،،،،،،،َلَ لِِض،،،،،،،،،،ْيِ  َرثو َأْو لَِرحَّ

ُه التَّْعِلْي،،،،،ُ  َواْلَمْه،،،،،ُ ، َكَم،،،،،ا - 565   َوَش،،،،،رُّ

 

 َش،،،،،،،رُّ اْلِق،،،،،،،َراَءِا إذا َم،،،،،،،ا َه،،،،،،،ْذَرَما 

 َوُي،،،،نَْقُط اْلُمْهَم،،،،ُل َلَ اْلَح،،،،ا َأْس،،،،َفَلَ  - 566 

 

ٍَ اْلَح،،،،ْرِف َتْح،،،،ُت َم،،،،َثَلَ    َأْو َكْت،،،،ُب َذا

 قهل ع شَّهرح وفقه عهلل: 

و ييي ايسيماع وايقييراءة واإلجييازة وايمداوييية وايكتابيية  :لثمانيااةوبعاد ماا فرغنااا مان أنااواع التحمال ا    

 .واإلعالم وايوصية وايوجادة

 انتقل ب د ذي  ايحافظ اي راقي إيب ما يت  ق بكتابة ايحديت وضبل .

 وايمقصود بكتابة ايحديت ل  كيف يكتب طايب اي  م ايحديت.

ذي ع فإن ل ل اي  م اعتديوا هبيذا ايديوع لع يي  كه  د   ل   ذا لمر م رو ع ولمر   :وربما يقوا ايقارئ

يبيان األمور ايتي تص  هبا ايكتابةع وكيف يتقن ايراو   يذه ايكتابيةع وييأمن مين  ؛من لنواع ع وم ايحديت

وقوع ايتصحيف وايتحريفع ويأمن لن يوقا ريره يف خلأ؛ ألن  ذه األحاديت فيها لدانيد وفيهيا ضيوابط 

ء ايتيي يف األديانيد ب  يها يشيتهر بنييرهع و يذه ايمتيون فيهيا ربميا وفيها صيي  وفيهيا متيون و يذه األديما

فيإذا كيان ايلاييب ع وتيت يف داليتهيا بحسيب ضيبلها عك ما  رريبة تحتاج إيب ضبطع وييت ف م دا يا

ي  م  ذه األمور فإن  دي تدي بأن يقبض كتابة  ذه األحاديت ع ب ايوج  ايصواب ايذ  يأمن م ي  مين لن 

ا من لن ييلأ ايقارئ ايذ  يقرل ما كتب. ويأمن م   عييلأ  و  لي  

ثون هبذا ايجانبع ولفادونا فائدة كبييرة يف  يذا ايزميان ولنيتم ت  ميون لن يف  يذا حدِّ ف ذي  اعتدب ايم  

ا يف اي صور ايماضية ع ب ايوج  ايموجود اآلنع يوجيد ميا ي   قاربي ؛ اي صر ظهر ع م جديد يم يكن موجود 
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جدييد ييم يكين يف األعصيار  ايوجي  ايموجيود اآلن بسيبب ظهيور اخيرتاع   يكن ال يوجد  يذا ايشييء ع يب

 ايسابقةع ما  و  ذا االخرتاع ايجديد يا إخوة؟ من ي ر ؟ ال ال ال ما يجوز ايتدقيب.

ايكتيب يف ايلباعيةع  ميا  يو االخيرتاع ايجدييد اييذ  وجيد يف  يذا اي صير؟ ؟ما هو اَلخترا  الجديد

حصيل بيين لييديدا كييف ت   ا يف عصرنا  يذا صيار  ايكتيب كييف تكيون؟كتب بيط اييدع لمايقديم كانت ت  

يب ا قبيل حيوايي بيداياهتا قبيل حيوايي خمسيمائة ديدةع ل  مين ب يد ايلباعة ابتدل  تقر  فع ؟ملبوعة  موليديك

وييست يف دوا ايمس مينع وييم تدتشير ايلباعية إال  عهبا لشياء يف دوا اينرب ا  ب  ؛ يكن ط  ؒ ايسيوطي 

جيد  ة وعشرين ددة تقريب ا فقط عمر ايلباعة باي نية اي ربيية ع يب وجي  االنتشيار إنميا و  من قريب من مائ

 قبل مائة وعشرين ددة.

مائية ويكدها ق ي ةع إنما مديذ حيوايي مائية وعشيرينع  عيوجد ب ض ايملبوعا  اي ربية قبل مائتي ددة

سية وليفي نسيية وثيالث وصار  ب ض ايملابا تلبا ايدسخع ليف ن عوثالثين ددة بدل  ايلباعة تفشو

ا يف نشر ايكتابة. عآال  نسية ا وعظيم   و ذه األرقام بايدسبة يألعصار ايماضية ت تر فت  كبير 

باعة احتاج ايداس إييب ع يم جدييد يي  ت  يق يف  يذا ايديوع و يو ع يم ايتحقييقع ع يم ايلِّ  ف ما ظهر   

بوعيية ميين ايكتيياب يراعييي فيهييا ايتحقيييق؛ تحقيييق ايكتييبع كيييف يقييوم ايباحييت بييإخراج نسييية مل ميياذا؟

 األصوا اي  مية ايتي يدبني ع ي  لن يست م ها ويقوم هبا يف إخراج  ي كتاب.

دها ك ير  مدها لخذ  مين  يذا ايديوع مين لنيواع  فأصوا ايتحقيق  ذه ايتي تدرس اآلنع ندردها وندرِّ

 ع وم ايحديت لال و و نوع كتابة ايحديت وضبل .

يف ايلباعة ايحدي ة واشتهر عدهم ذي  ايمستشرقون؛ يكن ل ل اي  م ولوا من راعب لصوا ايتحقيق 

يما بح وا وجدوا لن  ذه األصوا ايتي يحاوا ايمستشرقون لن يراعو ا قد ديبقهم إييهيا ع مياء ايحيديت 

قبييل مئييا  ايسييدين قييد دييبقهم إييهييا ع ميياء ايحييديت قبييل مئييا  ايسييدينع ل  ميي ال  ل ييم شيييء يف ايلباعيية 

 .وديأتيدا ايكالم ع يهاع يمقاب ةاوايتحقيق ق ية 

ل م شيء يف ايتحقيق ق ية عر  ايكتاب ع ب لك ر من نسية ميلوطة مقاب ت  ع ب لك ر من نسيية 

 و ذا ايمحدثون تك موا ع ي  واشرتطوه. 

ل ميا  ا من ل م مسائل ايتحقيق ضبط ما يشكلع و يذا عديدنا قاعيدة يف ع يم ايحيديت إنميا يشيك  ولي  

 يشك ل.
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ا ايمحدثون تك موا ع ي  بايتفصيل.من ل م األ  مور كيفية بيان اختال  ايدسخ و ذا لي  

ا ما يفتير ب  اينربيون وايمستشرقون ورير م من لصوا ايتحقيق مرج   ومآي  إيب ما كتب  ع مياء  فإذ 

 ايحديت يف  ذا ايدوع من لنواع ع وم ايحديت و و نوع كتابة ايحديت وضبل .

ايدوع ول مية م رفت  ولن  من األنيواع ايمهمية ايتيي يفتيير هبيا ط بية اي  يم  تبين يدا من  ذا ل مية  ذا

من ل ل  ذا ايزمان بأن ع ماء م ولدالفهم قد دبقوا إيب تقرير  ذه ايق ايا ايتيي يظين ب يض ايدياس لني  

 انفرد هبا ايمستشرقون ولهنم  م ايذين لبدعو ا واخرتعو ا.

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 َ  الِّص،،َحاُب َوأألَْتَب،،ا ُ َواْخَتَل،، - 559

 

 فِ،،،،ي كِْتَب،،،،ِ  اْلَح،،،،ِدْيِ ، َواإِلْجَم،،،،ا ُ  

َل،،،،،،،،،،،،،،،،،ى اْلَج،،،،،،،،،،،،،،،،،َواِز  - 560  َْ 

 

 .................................... 

وايتاب ين اخت فوا يف جيواز كتابية ايحيديتع وديبب االخيتال  لهنيم يف  ╚إن ايصحابة  :يقوا

ة لهنييم عييربع واي ييرب يحفظييون مييا يسييم ونع قيياا ع ييب لن ايصييحابكييانوا ي   ╚عصيير ايصييحابة 

 واشتهروا بقوة ايحفظع فكانوا يتداق ون اي  م عن طريق األخذ من اإلخوان.

وذكر اي  ماء لن ايسبب يف ميد هم مين كتابية ايحيديت  يو خشيية ايحيديت بيايقرآنع يكيي ال يييت ط 

اب ين لن يكتيب يدهيون طاييب اي  يم يف عصير م ويف عصير ايتي ╚ايحديت بيايقرآن كيان ايصيحابة 

يا وعين ايحيديت اييذ   عايحديت يكي ال ييت ط بيايقرآن يا حرف  ييتمييز ايقيرآن اييذ  يحفيظ بحروفي  حرف 

 يتسام  يف روايت  ويو بايم دب يمن لطاق ذي .

واحت  ايمجوزون يكتابة ايحيديت بحيدي ين ولك ير؛ يكين لشيار  ديا ايحيافظ اي راقيي إييب حيدي ينع 

 فقاا:

...................................... 

 

 َواإِلْجَم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا ُ  

َل،،ى اْلَج،،َواِز َبْع،،َدُهْم ب،،اْلَجْ اِ  - 560  َْ 

 

،،ْهِمْي(   لَِقْولِ،،ِه: )اْكُتُب،،ْوا( َوَكْت،،ِب )السَّ

 ل  يقوا احت  ايقائ ون بجواز كتابة ايحديت بحدي ين: 

ي  اإلميام ألبيي شياهع و يو يف صيحي  اإلميامع ل  يف ايصيحيحين؛ صيح «اكتبوا شاه»األوا: حديت 

 ايبيار  وصحي  اإلمام مس م.
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ا حديت عبد اهلل بن عمرو بن اي اص اييذ  يرويي  لبيو  رييرة  م،ا م،ن أص،حاب »قياا:  ◙ولي  

 .«أحد أكثر أحاديًثا مني إَل ما كان من ْبد اهَّلل بن ْمرو، ففنه كان يكتب وَل أكتب ♀ؒالنبي

؛ ◙  ا مديع  كذا يظن لبو  رييرة يرنا لن عبد اهلل بن عمرو كان لك ر حديي   ◙فأبو  ريرة 

كيان لك ير حيدي  ا  ◙ال يكتيبع وإال ال شي  لن لبيا  رييرة  ◙وكان لبيو  رييرة  عألن  رآه يكتب

 ولك ر

ألن عبييد اهلل بيين عمييرو كييان يكتييب ب هييد ايدبييي  عفهييذا يييدا ع ييب جييواز كتابيية ايحييديت :ق،،الوا

وإنميا ييم ع ايحيديت فهذا يدا ع ب جواز كتابة بايكتابة عد ع ♀ولذن ردوا اهلل  ♀

ا كتابة ايحديت  م مين لن اي  يم كيان يف ايقيديم من خشية اختالط  بايقرآنع ويما تقد   -ما تقد  م  ي  -يكن ك ير 

ع ثييم ميين لفييواه ايتيياب ينع ثييم لفييواه ميين ب ييد مع ويييذي  كييانوا يقييوا ╚يؤخييذ ميين لفييواه ايصييحابة 

ا يت قاه ايداس من ل األوزعيع يقوا:  فواه ايرجااع ف ما صار  ايكتب لخذه كل لحد.كان  ذا اي  م عزيز 

لن  ييذا اي  ييم كييان مكانتيي  وييي  مدزيتيي  اي ظيميية مييا يأخييذه ايلايييب إال يجيياي  اي  ميياء  :أي يق،،ول

 ويشافههم ويت قب عدهمع ويت قب عدهم األدب واي  م وايسدد. 

ؤخيذ مين لفيواه ف بسيبب لن اي  يم صيار يؤخيذ مين ايكتيب وال ي   ويما صار اي  م في  شيء من اي   

 ايرجاا.

 وت رفون لن  داك مسأية قديمة و ي ليهما األويب لخذ اي  م عن ايشيوخ لو لخذ اي  م من ايكتب؟

 ╚وال ش  لن لخذ اي  م من ايشيوخ  و لوييب و يو ايلريقية ايصيحيحة كميا لخيذ ايصيحابة 

يأخيذ  يذا  ع لخذوا عد  اي  م واي مل؛ فكذي  طاييب اي  يم يدبنيي لن♀اي  م عن ردوا اهلل 

م ايلايب فوائد ك يرة  اي  م عن ايشيوخ وال يقتصر بأخذ اي  م عن ايكتب؛ ألن لخذ اي  م من ايكتب يحر 

 ع اي  ماء ولد وهبم يف لداء اي  م لن  يحرم  لخذ طريقة مدها:

ا طريقتهم يف تلبيق اي  م وتج يت  وتج ية مسانيده.  ويحرم  لي  

 م؛ ألن اي ايم ي  من ايييرة وايم رفية ايتيي اكتسيبها يف وقيت ويحرم  من م رفة روامض مسائ   اي 

طويل ما يسهل ع ي  حم   يت   اينيوامض وت ي  ايمسيائل ايدقيقية ايتيي يل يا ع يهيا ايلاييب يف ايكتيب 

 وربما ال يفهمهاع وربما فهمها ع ب خال  ما  ي ع ي .
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م؛ ألن اييذ  يرييد لن يأخيذ اي  يم ويكفي يفائدة مالزمة اي  ماء لن اي ايم يقصر ايلريق يلايب اي  ي

ع وربما يتج  فيهاع ثم ي ود مرة ل   ا طويال  لميا اي يايم ع رىع ثيم ييذ بع ثيم ي يودخ  من ايكتب ديس   طريق 

ا.  فإن  يقصر ع ي  ايلريق ويسه   ي ع فيصل إيب مبتناه بأيسر دبيل ول ون طريق 

مين ايكتيب ع يب لخيذ اي  يم مين وذكروا لن ايجاحظ األديب ايم رو  كان ممن يف ل لخذ اي  يم 

ا ما  ذه من مزاح ايجاحظ ألن  ايجاحظ كان ب  يكن ر   عايمشايخ اي  يم  صاحب  زا وال ش  لن لخذمزاح 

يذكر م ال  يقيوا لن طاييب اي  يم إذا لراد يأخيذ اي  يم ةع ذه  ي ايلريقة ايسديدة وايصحيحعن ايمشايخ  

 ع ولميا ايكتيياب فيأخيذه يف ل  وقيت يف ل  دياعة ميين ت بونيويحتقروني  وي  يذيونيي  مين ايمشيايخ ايمشيايخ 

ا ايلايب إذا كان عدد ايشيخ البد لن يكون هبيئة م يدة وج سة م يدة.  ايدهار لو من اي يل ولي  

لما ايكتاب يأخذه و و نائم و و مسرتخي و و كذا و و كذا؛ يكن  ذا كما ق يت ربميا  يو مين  يزا 

م عن ايشيوخ  و األويب و و األص ع إنميا يدبنيي ي لاييب لن ايجاحظ ومزاح  وإال ال ش  من لخذ اي  

 ييتار من ايشيوخ اي  ماء وط بية اي  يم ولصيحاب ايم رفية ايدقيقية ب  يومهم ايتيي يدرديوهنا ويهيم فيهيا

 خرة وم رفة ويهم فيها لد وب يف إي احها وتوصي ها ي لايب.

ا مسائل لخذ   اي  م عن ايكتب.وذكر ربي ة مسائل ألخذ اي  م عن ايشيوخع عفو 

ا مدها لبيا  لبي حيان ايتوحيد  ماذا يقوا فيهاع ذ بت عدي ماذا يقوا فيها.  ذكر ربي ة لبيا  ك ير 

 قاا: 

َج،،،ااُ  - 561 ْْ  َم،،،ا ُيْس،،،َتْعَجمُ  َوَينَْبِغ،،،ي إِ

 

 َوَش،،،،ْكُل َم،،،،ا ُيْه،،،،كُِل َلَ َم،،،،ا ُيْفَه،،،،مُ  

،،،،ِه لِ،،،،ِذي اْبتِ،،،،َداءِ  - 562   َوِقْي،،،،َل: ُكلِّ

 

،،،،،،،،،ُدوْ    ا ُمْلَت،،،،،،،،،بَِس األَْس،،،،،،،،،َماءِ َوَأكَّ

 راعيها:إذا لرد  كتابة ايحديت فهداك لمور يدبني لن ت   عيا طايب اي  م :ل  يقوا 

 : إعجام ما يست جم. األمر األول

يورب   وايمقصود باإلعجام ل  ايدقطع اإلعجام  و ايدقطع ميت حيرو  ايم جيم بحيرو  ما ييذي  د 

أنت تميز بيين ايحياء واييياء وايجييم عين فقطع عن طريق ايد   يما فيها من تمييز ب  ها من ب ض عايم جم

وإذا كانيت  ع جمة من لديفل فهيي جييموإذا كانت م   عفهي حاءمهم ة ةع فإذا كانت ايحاء ل  ق  طريق  ذه ايد  

 جيم وتيدقط ميا  يو مدقيو  مييز وت  يدبنيي بيأن ت   :قطع ويقيوام جمة من لع ب فهي خاءع فاإلعجام  و اييد  
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يف مكاهناع ما تج ل نقلة ايياء ع ب ايحر  اييذ  يت و يا وال هتميل نقلية اييياءع فتصيب  وتج ل ايدقلة 

حاء وكذي  ايشين وايسين وايزا  وايراء ويدبني وضيا ايدقلية ع يب ايحير  اييذ   يو مدقيو  ومراعياة 

 لريقة دتأيت إن شاء اهلل.ايإ مايها يف ايمهملع  ذه 

ا مما يدبني لن ي  يقوا ل :ل ؛ (َوَشْكُل َما ُيْهكُِل ) قاا:   تدي ب  ايلايب شكل ما يشكل.ي  

يل  وضا ايحركا ؛ ايفتحة واي يم   :لكْ ومعنى الهَّ  ا  يف مواضي هاع فيميا ة وايكسيرةع ت يا ايحرك 

ل  ي جيمع  ؟م،ا معن،ى يه،كلع إنما ي شكل ما يشيك ل اعدة اي  مية يف  ذا يقوا اي  ماء:يشكلع ويذي  ايق  

شكل لو ايك مة ايمشك ة ت ا يها ايحركا  شكلع ايحر  ايم  ع ب ما ي  يي  ي جم إنما توضا ايحركا  

 دادبها.ايتي ت  

اآلن بسبب ظهور برام  ايحادب صار ط بة اي  م يشك ون كل شييءع لو يرتكيون شيكل كيل شييءع 

ييحييت  ايمحييت  بييأن ايمصييحف ايكييريم مشييكوا ك  وال ي  ع شييكلايم  شييكل  :وايقاعييدة عدييد اي  ميياء  ؛ ألن   

يايمصحف ييت  اي  يم واييليأ يف حير  فيي  ديقط يف رييره؛  امي ويقيرله طاييب  فع ايمصحف يقيرله اي  

 يذي  البد من ضبل  حرف ا حرف ا.

شيكل ي  لن ييحقيقع يدبنيي  لما كتب اي  م ايتي يقرل ا ط بة اي  م فلايب اي  م إذا لراد لن ييرج كتاب يا

لو يف ايمتيون يدبنيي لن  عديواء  يف األديانيدلو مين األف يااع  عشك ة دواء  من األديماءما يشكل كل ك مة م  

 يتقن شك ها.

ل  لن ايك ما  ايسه ة ايتي حتب اآلن يقرل ا اي ام ع ب ايسواء ما ع ( َوَشْكُل َما ُيْهكُِل َلَ َما ُيْفَهمُ )

شدد ايالم ويفتحها ويكسر ايذاا؛ ألن ايذ  ما يحتاج إيب لن يأيت وي   «ايذ »تحتاج إيب شكلع م ال  ك مة 

 شكل.ما تحتاج إيب ضبطع فإنما ي بط ما ي  قرل ا  كذا ذا كتبها طايب إ

ِه لِِذي) قاا: .؛ (َوِقْيَل: ُكلِّ  ل  شكل كل ايكالمع دواء  ما يشكل لو ما ال يكون مشكال 

؛ يكين ايصيواب  يو  يقوا: ايسبب يف ذي  لن ما يظن لن  يي  بمشكل قد يكون عدد اآلخرين مشكال 

ولما إذا كان ايكتاب يقرله اي يوام ع ة اي  مع فيدبني لن يشكل ما يشكليكتاب يقرله ط بما تقدم لن  إذا كان ا

 عوايمبتدؤون في بط كل ايكتابع كما  و م موا في  اآلن بايدسبة ي مقررا  ايتي تدرس يف اي نة اي ربيية

لميا ع بتيدؤونلو يف ايحديت بايدسبة يل بة ايمرح ية االبتدائيية تجيد لن كيل ايكيالم مشيكوا بسيبب لهنيم م

 شكل ي  ما يشكل.طايب من ط بة اي  م يدبني لن ي  
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ُدْوا ُمْلَتبَِس األَْسَماءِ ) قاا:  (َوَأكَّ

 ل  لن من ل م ايمشكال  ايتي يدبني االعتداء ب بلها األدماء ايمشك ة.

 .وال ت ر  بما قب ها وال بما ب د اع فيدبني شك ها عألن األدماء ال ت ر  بايقياس :قايوا ؟لماذا

األدماء ايمشك ة يدبني شك ها؛ ألن األدماء ال ت رب بايقياس  ذا ادم  بشير بايتكبيرع و ذا اديم  

بيان بفتحهياع  بيان ب يمها واي اييت اديم  ح  بيان بكسير ايحياء وذاك اديم  ح 
بشير بايتصنيرع و ذا اديم  ح 

بلها ايلاييب وإذا ديأا  كذا دماه لبوه ما ت ر  بايقياس؛ ويذي  يدبني لن األدماء ايمشك ة ي ي يماذا؟

 دبيالن: دائل كيف ن بط األدماء؟

 : األخذ عن لقواا ايشيوخ ايمتقدين يهذه األدماء.السبيل األول

: لن  داك كتب ا ت تدي هبذا اي بطع ب  ها يسمب كتيب ايمؤت يف وايميت يفع مين لكير والسبيل الثاين

كتيب ايمتيأخرين كتياب توضيي  ايمشيتب   البن ماكوالع ومن لكير «اإلكماا»كتب ايمتقدمين عددنا كتاب 

ر  البن نصر ايدين ايذ   خل  يشب  خط ايجاحظع ي  كتاب توضي  ايمشيتب   إن :م دا قبل ق يل حيدما ق دام 

تحقيق  مير لو يف فإذا مر ب  يف لثداء قراءة كتاب يف لثداء ع ايكتب ايمتأخرة يف ضبط األدماء و و من لودا

البين  «اإلكم،ال»رتاجيا يف كتياب ف عايتاب ينولدماء رواة ولدماء ايصحابة شكل من لدماء ايب  ادم ايم  

 البن نصر ايدين وت بط  ذا االدم وتقيده بايحركا . «توضي  ايمشتب »ماكوال لو كتاب 

 .« يةايح  » ذا ايحديت لخرج  لبو ن يم يف  مرة دم ت لحد م يقوا:

جلس أحدكم يف بيت أمه فينظ،ر ه،ل  هَلَّ »البن اي تيبة  ♀فقاا ردوا اهلل  :وأحدهم يقول

تبيية وييي      و ايصحي  ويي  ايح يية وابين اي :لبو ن  يم وايح ية :ع لبو ن  يم وايصحي «يهدى إليه أا َل 

ةع فهذا اييلأ دبب  ق ة لخذ اي  م من لفيواه ايشييوخع ل  فقيط يدقيل ايحيديتع يدقيل ايكيالم مين ب  ي  ت  ابن اي   

وابين اي تبيية لوا ميرة ي ير   يذه  -باي م–ديت   كذا يم يسما لن ك  ون يمع ايكتب ويم يسما من قبل لبا 

 ايدسبة لو  ذا االدم.

ا األدماء من األمور ايتي يدبني ضبلها واالعتداء هباع وذكرنا ايلريقة يف ضبلها من خيالا األخيذ  فإذ 

 من لفواه ايشيوخ لو من خالا مراج ة ايكتب ايتي ت تدي هبا.

 شاء اهلل يف ايدرس ايقادم. نقف  هدا ونكمل إن
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 لي إجازة ي حاضرينع فتقييدون لديماءكم ييا ل ن  لن  إذ انتهيدا من لنواع ايتحم   -فيما دبق-وعدتكم 

 إخوان يف بداية ايدرس ايقادم إن شاء اهلل تسم ون  ذه اإلجازة بإذن اهلل ت ايب.

 لحدكم ي لي م ال  دفرت وال شيء وتقيدون األدماء.

 كرنا باألبيا  لبيا  لبي حيان و ي: ايشيخ محمود يذ

 َيُظ،،،،نُّ اْلُغْم،،،،َر َأنَّ اْلُكْت،،،،َب َتْه،،،،ِدي 

    

ٍِ اْلُعُل،،،،،،،،واِ    َأَخ،،،،،،،ا َفْه،،،،،،،َم إلدرا

 

 

 

   َوَم،،،ا َي،،،ْدِري اْلَجُه،،،وُل ب،،،أنَّ فِْيه،،،ا

    

ْق،،،ل اْلَفِه،،،ْيِم   َْ  غ،،،وامَض َحيَّ،،،َرْت 

 

 

  إَذا ُرْم،،،،َت اْلُعْل،،،،وَا بَِغْي،،،،رِ َش،،،،ْيَ  

     

،،،راِا اْلُمْس،،،َتِقْيِم  َض،،،َلْلَت   ،،،ِن اْلصِّ َْ 

 

 

 لن اي  م يؤخذ يف األصل من لفواه ايشيوخ. فايشا د لن اي  ماء يركزون ع ب ق ية و ي: 

اي  ماء فيإن ايكتيب  ع ل  لن طايب اي  م ايذ  يأخذ عنايكتب كما يقوا لحد اي  ماء تشحذ وتر ق

ا وتزيده م رفة ودراية؛ يكد  ال ي   ا ف عاييب اي  يم لن يقتصير ع يهياستحسن يلتزيده ع م  أني  فإني  دييزيد زاد 

ا بسبب  ذا االك م ي .تصار إال يف ايدادرخبير  ك   ع وايدادا ال ح 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َأْو َفْوَق،،،،،،ُه ُقَلََم،،،،،،ً ، َأْق،،،،،،َواُل  - 567

 

 َواْل،،،َبْعُض َنْق،،،َط الِّس،،،ْيِن َص،،،ّفم ق،،،اَلْوا 

 َم،،لِ َوَبْعُض،،ُهْم َيُخ،،طُّ َف،،ْوَث اْلُمهْ  - 568 
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 َل ُمَضاِف اْس،ِم اهَّللْ َوَكرُِهْوا َفْص  - 571 

 

 ِمنْ،،،،،ُه بَِس،،،،،ْ رَ إِْن ُينَ،،،،،اِف َم،،،،،ا َت،،،،،َلَهْ  

( َوالتَّْس،،ِلْيَما - 572 
ِ
 َواْكُت،،ْب َثنَ،،اَء )اهَّلل

 

 

 

،،،،،،َلَِا لِلنَّبِ،،،،،،ي َتْعظِْيَم،،،،،،ا   َم،،،،،،َع الصَّ

َوإِْن َيُك،،ْن ُأْس،،ِقَط فِ،،ي األَْص،،ِل  - 573 

 َوَقْد 

 

 

،،َلَِا )َأْحَم،،ْد(  ُخْولِ،،َ  فِ،،ي َس،،ْقِط الصَّ

،،،،،،،،،هُ  - 574  لَّ َْ َواَي،،،،،،،،،هْ  َو  َقيَّ،،،،،،،،،َد الرَّ

 

 َم،،،،،ْع ُنْ ِق،،،،،ِه، َكَم،،،،،ا َرَوْوا ِحَكاَي،،،،،هْ  

 َواْلَعنَْبرِْي َواْب،ُن اْلُم،ِدْينِْي َبيََّض،ا - 575 

 

َض،،،،،،ا  وَّ َْ ،،،،،،اَدا  َْ َج،،،،،،اَل َو ْْ  َلَه،،،،،،ا إِل

ْم،،َ  َلَه،،ا َواْلَح،،ْذَفا - 576   َواْجَتنِ،،ِب الرَّ

 

 َف،،،،،ىِمنَْه،،،،،ا َص،،،،،َلًَا َأْو َس،،،،،َلَمم ُتكْ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 .تقدم م دا يف ايدرس ايماضي ايشروع يف ايكتابة يف ايحديت وضبل 

ين يحفيظ اي  يم واألحادييت خاصية بأديانيد ا يوكدا قد تك مدا يف ايدرس ايماضي ع ب لن  يدبنيي  م 

 :ومتوهنا لن ي تدي بأمور

 شكل.مدها لن يشكل ما ي   -

 وايستين ب د اييمسمائةوقاا يف األيفية يف ايبيت اي اين 

،،،،ِه لِ،،،،ِذي اْبتِ،،،،َداءِ  - 562  َوِقْي،،،،َل: ُكلِّ

 

،،،،،،،،،ُدْوا ُمْلَت،،،،،،،،،بَِس األَْس،،،،،،،،،َماءِ    َوَأكَّ

ا األدماء يما تقيدم مين لهنيا ال ت  ير  بايقيياسع وال ت  ير    فشرع يتك م ع ب كيفية اي بطع خصوص 

 بما قب هاع وال بما ب د ا.

 قاا:

 ْلَه،اِمِذ َم،عْ فِي األَْصِل َوفِي ا َوْلَيُك - 563

 

 

 

 َتْق ِْعيِ،،،،،ِه اْلُح،،،،،ُرْوَف َفْه،،،،،َو َأْنَف،،،،،عْ 
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رير ياع وتشيتب  ميا رير ياع فيقيا  شكل مياها ت  إذا جاءت  ك مة يف لثداء ايكتابة فيها إشكااع بحيت لن  

ثون يقويون يدبني لن تكتبها يف ايهامش مقل ة ايحرو ؛ ييتبين ضيبلها بشيكل  فيها اإلشكااع فهدا ايمحدِّ

 ألن ضبلها يف ايمتن ربما ال يو م كيفية ذي  اي بطع بيال  ما يو لعدهتا يف ايهامش مقل ة.لوض ؛ 

 يذا ع «ا م،ن اإليم،انذاذالَب،»: ؒ  داود كميا يف ايحيديتع اييذ  لخرجي  لبيو  يو جاءت  مي ال  م ال  

ا «اذاذالب»ايحديت قد تشتب  ك مة   يكوهنا رريبةع يك مة ايبداءةع وم دا ما ميت فان جد 

 ايبدادة بم دب إن اإلنسان ال يتك م يف يباد  ويف تأنق .إن 

اءة فهيي ايفحيش يف ايكيالمع فيإذا خشييت لن تشيتب  ع يب ايقيارئ  يذه ايك ميةع فإني  تقيوم ذولما ايب

ايهامش مقل ةع ل  حرف ا حرف ا تكتب األييف ثيم اييالم ثيم ايبياء ثيم اييداا ثيم األييف ثيم بإعادة كتابتها يف 

 اء ايتأنيت.ايداا اي انيةع ثم ت

 يف قوي : ؒ فهذا مراد ايحافظ اي راقي 

 فِي األَْصِل َوفِي اْلَه،اِمِذ َم،عْ  َوْلَيُك - 563

 

 

 

 َتْق ِْعيِ،،،،،ِه اْلُح،،،،،ُرْوَف َفْه،،،،،َو َأْنَف،،،،،عْ 

 ذه ايمباحت ايتي م داع و ي مباحت كتابة ايحديت وفروعها ايتي تيأيتع قيد ال يستحسين هبيا مجيرد  

ي -إن شاء اهلل -ايدرس ايقادماالطالع؛ يذي  إذا لمكن يف  ا مين لجيل لن نكتيب ب يض  يذه لن نح ر يوح 

ا لو دبورة من لجل كتابة  يذه ايرميوز ما ب ض ايلالب  -إن شاء اهلل-فدحاوا  عايرموز لن يوفروا يدا يوح 

 ايتي دتأيت م دا.

ييإن شيياء اهلل ت  - آخيير لو نحيياوا لن نجييد حييال    مييا ال يوضيي  د اإليقيياء بييايكالم ربجيير  ؛ ألن م  -ايب  

 ايمقصود ع ب ايوج  األكمل.

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

ِقْي،،،،،،،،،ُ  إَِلَّ  - 564  َوُيْك،،،،،،،،،َرُه اْلَخ،،،،،،،،،طُّ الرَّ

 

،،،،،،،،،،اَل َف،،،،،،،،،،َلَ    لِِض،،،،،،،،،،ْيِ  َرثو َأْو لَِرحَّ

قية بم ديب ايدِّ ع يكتب بييط دقييقع ل  يكتيب بييط صينير كاتب لال يل  يقوا بايدسبة ي كتابة يدبني  

  ب يد لن ايلاييب إذا كير يف ديدِّ  :بيط صينير ودقييق فيهيا مفاديدع مين ت ي  ايمفاديدنرع فإن ايكتابة ايصِّ 

دقييقع  ستحسن ي كاتب لن يكتيب بييط  ويهذا ال ي  ع يدقت  وصنر خل  ع ي  قراءة ما كتبي سر ذي ع فإن  

 . ف بصره   ويما تص ب ع ي  ايقراءة ب د لن يكر دد  ب  ألن  ر   ؛ل  صنير
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ف يذك  عاخيتال  ب  يها بيب ضوب يإلدماج إدماج ايحرو  ب  يها يف ب يض دب الدقي أيًضا الخط 

إذا كان  داك عذر يمدا من توض  اييط وكتابتي  ع بة باييط ايدقيق ايصنير إال ي ذريدبني لن تجتما ايكتا

 بيط كبيرع ففي ايحاية فإن  يجوز ايكتابة بيط دقيق يت   ايحرو .

 ط دقيق:ولشار إيب عذرين يكتب ايكاتب بسببهما بي

فهيو  ق عع فيإذا كانيت ايورقية دقيقية ضييقة صينيرةايير   (لِِض،ْيِ  َرثو ) ع قياا:اييورق: ضييق األمر األول

ثين كان يسافر ويف ك  ويذي  ذكروا لن ب ض ايم   عم لر لن يكتب فيها بيط دقيق ال  األحاديتع آم  حدِّ

ا في  يكتب بيط دقيق م   آال  مج دا  فيكتيب عشيرة ة يف حديت مج د صنيرع ثم يكون م   عشرلج د 

  .مِّ مسدد اإلمام لحمد كبير فحم   ص بع يكد  كتب  بيط دقيقع وحم   م   يف ك  ي دي  حديت

 : يف ايرح ة.السبب الثاين

اع وكتب يا ك ييرةع فهيو يكتيب يف كتابي  لو يأخيذ  يا ك يير  حيدما يسافر اإلنسان ال يريد لن يحميل م ي  متاع 

 ع ي . قل وت يف رح ت    ت وقر من لجل لال يحمل م   لثقاال  صني ولايدسخ ايتي خلها دقيق 

من لجل لن ايلاييب يحم هيا م ي  دقيق  واآلن كما ترون ب ض ايملبوعا  يب ض ايكتب ت لبا بيط  

ا مين  عايلاييب يهياال ي جيأ إذا كان يحتاج إيب حم هاع واآلن  يذه ايق يية صيار اييييارا  ايتيي  ألن ك يير 

 ايهواتف ايذكية لو ما شاهبها. مل ع ب  ذه األجهزة ايحدي ة دواء  مكن لن تحايكتب صار ي  

َأْو ) إمييا ايرح يية لو ايسييفرع و ييو يف قوييي : :إًذا ماان األعااذار الاايت هااوز فيهااا الكتابااة  اا  دقيااق      

الَ   لو ي يق ايورقةع ففي  ذه ايحاية ي  لن يكتب بيط دقيق.ع (لَِرحَّ

 :ؒ ثم قاا ايحافظ 

ُه التَّعْ  - 565  ِلْي،،،،،ُ  َواْلَمْه،،،،،ُ ، َكَم،،،،،اَوَش،،،،،رُّ

 

 َش،،،،،،،رُّ اْلِق،،،،،،،َراَءِا إذا َم،،،،،،،ا َه،،،،،،،ْذَرَما 

ل  دييرعة ايكتابيية بحيييت لن  :بالمه،،  والتعلي،، إن شيير ايكتابيية ايمشييق وايت  يييقع وايمييراد  :يقييوا 

 ايق م. يرفا  ايلايب ال يكاد 

يئةع وقراءهتيا دا يف لم  ة ايدرس ايماضي لن ب ض ل ل اي  م كانت خلوطهم ص بةع وربما د   ومر م   

اع ودبب  ذا اي    ال يكاد يرفا في  ايق يم فتشيتب  ايحيرو ع  ايكتابةع فيكتب بيط    و درعة   :رس  ت سر جد 

 شق وايت  يقع ل  درعة ايكتابة ودم  ايحرو .وال يج ل نقل اع فهذا  و ايم  
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 :يها م ان  ك يرة «علي التَّ »وك مة 

ا  منها يايت  يق و و اييط اي.....  ذا ولي   مي هبيذا االديم مين لجيل لني   يو اييذ  فارديع وربما د 

 كان يست مل يف كتابة اي  م يسهويت  ودرعة ايكتابة ب  ربما يكون  ذا  و ايسبب.

 ألن ب ض يسمي  ايدسخ ما ايت  يق. «ست  يقداي»سمي  وب  هم ي   

اع بم دب لن ي سرع  ا ومشق  تب ت  يق  ا شر ايكتبة ما ك  كميا لن شير ايقيراءة  عرو يف ايكتابة ويدم  ايحإذ 

اع فايساما ال يكاد يتبين ما يقيرله مة  ي درعة ايقراءة بحيت لن ايقارئ ي  ر  ايقراءة بايهذرمةع وايهذ   سرع جد 

ا بيد ا ايقارئ وإنما يسما  يدمة وال يسما    فشر ايكتابة ايمشق وايت  يقع وشر ايقراءة ايهذرمة.ع كالم 

هذرمة دري ة حتيب يقرل بقراءة م   صرة توي ب ايقراءة يشيو  الحظ يف ب ض مجاي  ايحديت ايم اوي  

ن يقرلع  اإلجازة لص  مدها ولويب من  ذه ايقيراءة ايتيي  يي ع هذه قراءة رير صحيحةفال يتبين ايسام ون م 

 جرد  يدمة ودم  يف ايحرو  ال يتبين إيب ايسماع ما يقرؤه  ذا ايقارئ.م  

 يقوا ايحافظ اي راقي ب د ذي :

 ُي،،،،نَْقُط اْلُمْهَم،،،،ُل َلَ اْلَح،،،،ا َأْس،،،،َفَلَ وَ  - 566

 

ٍَ اْلَح،،،،ْرِف َتْح،،،،ُت َم،،،،َثَلَ    َأْو َكْت،،،،ُب َذا

ع و و كيف ت يبط ايحيرو  ايمهم يةع فيإن ايحير  دخل يف فصل جديد من فصول ضب  الكتابة 

 ايمهمل ال يتميز عن ايم جم إال بق ية ايدقط.

اع إال  «اله،،ين»ال يتميييز عين حيير   «الس،،ين» حيير  فمي ال    بايدقييا ع باإلعجيام كمييا تقييدم م دييا دييابق 

ا ايحرو  ايمهم ة مما يدبني ضبلها واي دايية هبياع فإهنيا ال تتمييز عين « الخاء»و «الحاء»وكذي  حر   إذ 

ا ما ايحرو  ايم   بايدسيبة ي كاتيب انتقياا ايدقلية مين ايحير  ايسيابق إييب يحيدث  جمة إال بايدقطع وك ير 

ع فتشتب  ايك مية ميا رير يا مين ايك ميا  بسيبب األدنبألع ب إيب ايسلر قع لو من ايسلر اايحر  ايالح  

  ذه ايدقلة لو ايدقا .

ثون ج  وا قاعدة ي بط  ذه ايحرو  ايم  فايم    بط بوضيا  ةع فإذا كانت ايحرو  ايم جمة ت  هم  حدِّ

 ايدقا ع فإن ايحرو  ايمهم ة يها عالما  ت  بط هباع ما  ي  ذه اي الما ؟

 قاا:

 نَْقُط اْلُمْهَم،،،،ُل َلَ اْلَح،،،،ا َأْس،،،،َفَلَ َوُي،،،، - 566

 

 ...................................... 
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 حير  ايسيين اآلن مي ال  عديدنا ل  إن ايحر  ايمهمل يج  ون نقا  ايحر  ايم جيم لديف  ع فمي ال  

،»سيارع وك مية ك مة ي   ع س،اريَ فيإذا كيان اديم اييراو  ع يشيتبهان ع  اتيان ايك متيانع لو  يذا االديمان«اربهَّ

ديف هاع لفقياا: تج يل نقيا  نظيرهتيا  ولرد  لن ت بط  ذه ايسين يكي ال تشتب  ك مة بشار فمياذا تف يل؟

سيتقيمع وييي  بشيكل ت ج ل لديف ها بييط م   :تج ل ايدقا  اي الثة ايتي ي شين لدفل ايسينع يكن يقويون

 لن  ذه دين وييست شيد ا.ستقيمع في ر  ايقارئ م   ين بيط  لدفل ولع بع ت ج ل ثالث نقا  تحت ايسِّ 

 إًذا هذه هي ال ريق  األولى.

ألن  يو ج  ت ايدقلة تحيت حير  ايحياء صيار  «الحاء»ونب   لن  ذه ايلريقة ال تست مل ما حر   

اع صار حر  ايحاء جيمع فال تست م  ع وإنما تست مل م يل ميا م يل ايسيينع فإهنيا تميز يا عين ايحاء جيم  

 وقاا: ايشين.

ٍَ اْلَح،،،،ْرِف َتْح،،،،ُت َم،،،،َثَلَ   .........................................  َأْو َكْت،،،،ُب َذا

ع ايسيينع ايحياءع اييدااع  يذه تسيمب ايحيرو  : اَثْرف امُلهمال   اييذ  بنيير نقيطع  يذا يسيمب مهميال 

 ايمهم ةع فكيف تميز ا عن ايحرو  ايم جمة؟

ايذاا م ال بدا ما تكتب ايدقلية فيوق  هملع: لن  تج ل ايدقلة لدفل ايحر  ايم  قال ال ريق  األولى

 ايذاا تكون ايذاا مهم ة ايدقلة تحتهاع إال ايحاء ال تف ل ذي  م ها.

ا من جدسهاع م ال  يف طريقة أخر  الثانية  ايحياء ايمهم ية تيأيت وتكتيب :  ي لن  تكتب حرف ا صنير 

وييذي  اآلن جه ية  عه ايحياءتكرار ا مرة لخرى تحيت  يذ تحتها حر  ايحاءع ايحاء ايكبيرة تكتبهاع ت يد

ع يب  ورديمها يف خط اي  ت يظن لن تكرار  يذه ايحيرو  ايصينيرة اييلاطين يأيت ويكرر ايحرو  م ال  

ع اي يبطهبيا نيوا يرييدون هبيا ايزخرفيةع وإنميا يرييدون وكييم يد ايزخرفيةع واي  مياء مجير  يايكالم يظن لن  

ا ميا يرديمون حير  ايمييم و يو ال يكياد ون ك يير  تجيد  حر  ايميم يشتب  بماذا حتب تكيرره؟ف ذي  م ال  

اع وإال  يي يف اي يام ال ال صينير جيد   تبت رلس ايميم بييط  ط مست في  ايميمع وك   تب بيط  يشتب  إيب إذا ك  

 تشتب  بنير ا.
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ا إذا لرد  لن تكتب ديد ا تكتب تحتهيا ديين صينيرةع لرد  لن تكتيب  تكتيب تحتهيا حياء  «ح،اءً »فإذ 

ب  حر  ايحياء بيايجيم لو اييياءع وال يشيتب  حير  ايسيين بايشيينع وال يشيتب  حير  صنيرة؛ يكي ال يشت

 ايداا بايذاا.

 (َأْو َفْوَقُه ُقَلََم ً ) قاا:

ا ياع ل  فع يب ق    يج ة  المة ايظفرع قاا اي  مياء: م  : لن تكتب فوق ايحر  ايمهمل كق  ال ري  الثالث 

هنا تكون مقودة  كذاع ويكون لعال ا لو طرفا يا إييب األصل ل :فرقالمة ايظ  ع باي ك ع تكون م ل ايهالا

 صب  طرفا ا إيب لع ب.لدنبع يكن  ذه ايتي تست مل يف اي بط باي ك  م ج ة ع ب قفا ا في  

صب  ايلرفان إييب لع يبع فهيذا ايهيالاع لو فرع في  فتأيت إيب ايحر  ايمهملع فتكتب ع ي  كقالمة ايظ   

 ل.هم  ر  ايم  ي بط ايح  ذه ايق المة ما فائدهتا؟

ن يشتنل بتيري  ايكتب :اي المةهبذه وبسبب ايجهل  تبت من لج    عيأيت ب ض م  ع فمي ال     فيق ب ما ك 

المة ايظفر  ي نقا  ايشين إنما دمجهيا المة ايظفرع  و يظن لن  ذه ق  ن يج ل ع ب ايسين كق  تق  ايكاتب ايم  

ا وإنما  ي ديد اع فايذ  ال ي ر   ذا االصيلالح انتب   ذه ييست شيد  يريد لن يقوا: ع بيدما ايكاتب وق بها

ا  ذه  ي اي المة اي اي ة. يق ب ايم دبع وي رتي  جهل مركب يف  ذه ايق ية.  إذ 

 .(َوَبْعُضُهْم َكاْلَهْمِ  َتْحَت َيْجَعلِ ) :العَلم  الرابع 

ثون يف ضبط ايحر  ايمهميل لني  يج يل تحيت ايحير  ا مما ادت م   ايمحدِّ ايمهميل  ل  يقوا لي  

 ز عن ايحرو  ايم جمة.اا تحت ايسين تحت ايحاء ييتمي  م ل رلس ايهمزةع م ل ايهمزة يج    تحت ايد  

اع فهيذه خمي  : و ي لن يج ل فيوق ايحير  ايم  رح َْلم  خامس أيًضا زاد يف الهَّ  يا صينير  هميل خل 

 همل من ايحر  ايم جم.يز ايحر  ايم  يعالما  يتم

يا مين ايم يرو  وايمسيت مل اآلنع مي ال  « ايتقرييب»ايسيوطي يف  يادا  ايتي ذكر امن ايزِّ   و يذا لي  

ع حر  ايكا  إذا كانت يف هناية ايك مة فإن  يشتب  بحر  ايالمع وت رفيون لني  ي ج يل يف بلدي  م يل ايهميزة

ا صنيرة وب  هم ا تشتب  بايكا  إذا كاني عإذا كانت الم يكي يميز ا يكتب يف بلدها الم  ت يف ألن ايالم لي  

 هناية ايك مة.
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كميا مير يف ايحير   ؟ع ب خال  يف ق ية ما يكتب يف بلن ايكا   ل  ي  مزة لم  ي كا  صنيرة

ييايم   كتييب يف ودييط ايكييا  ويييي  تحتهيياع و ييذا  ييو ايمسييت مل يف ايكتابييةع و ييو ابقع يكدهييا ت  همييل ايس 

 ايمشهور.

ثون  ايمحيدِّ  يقرؤ ا ايقارئ تاء تأنيتع مي ال  اء ايتأنيت يكي التايهاء ايتي تشتب  ب :أيًضا مما يهتبه الهاء

تأنييتع فيإذا لرد  لن ايع ابين مديدهع  يذا آخر يا  ياء وييي  آخر يا تياء  يقويون:  يذه األديماء ابين ماجي

ايتيي م يل ب  يهم يقوييون: مشيقوقةع ي ديي  يذه ايهياء تج ل ع ب  ذه ايهياء  ياء  فإن   :ت بلها يقويون

ايتأنييت فيايدقط  لميا إذا كانيت تياءع لو تحتهيا  ع يهيا لو دوهنياتج  هيا مي ال   م يل هنايية ايم  يت هنايتها مي ال  

 يميز ا.

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

 َوإِْن َأَت،،،،،،ى بَِرْم،،،،،،ِ  َراَو َميَّ،،،،،،َ ا - 569

 

 ُم،،،،،،،،َراَدُه َواْختِْي،،،،،،،،َر َأْن َلَ َيْرِم،،،،،،،،َ ا 

ا اختو   :يقوا  يب   يو لن ايكاتب ادت مل رموز  ايكتياب بدايية فيدبنيي لني  يف  -رميوز ريير م روفية-اع ه 

 بيايرمز كيذا ايكتيابع ففيي آخيرهع يقيوا لني  يرييد مي ال  بدايية وإن يم يف ل ذي  يف  عيبين مراده هبذه ايرموز

م ييل رمييوز ايكتييب ايسييتة خيياء ي بيييار ع ميييم يمسيي مع دييين   ادييت مل رمييوز ميي ال  كييذاع ل  إذا كييان ميي ال  

 دب  ع ب لصويها.ر  ذه ايرموز وي  ي رتمذ ع فإن  يف ايبداية يذك تاءي دسائيع 

ا ييرواة  ع ذا ايحافظ اييونيدي يف نسيت  ايتي جما فيها روايا  ايصحي  ذا وف ل   فإني  ج يل رميوز 

ع ورير م من رواة ولصحاب ايدسيخ مين كتياب أبي الوقت السج يصي يع وابن عساكرع وايصحي  كاأل  

ياع وكتيب ايصحي ع فإن  ج ل يكيل واحيد   ا خاص  ياع  يذه ايرميوز يف ورقية تسيمب  ميدهم رميز  وليحقهيا فرق 

ا.بايسلرع   وتداويها اي  ماء فيما بيدهمع و ي موجودة يف ميلو ع وتوجد يف نسية ميلوطة مفردة لي  

ا إذا اصل   ايكاتب بدفس  برموزع فيدبنيي لني  يف بدايية ايكتياب يشيرح  يذه ايرميوزع يرييد بيايرمز  فإذ 

إذا وجد  ذه ايرموز فإن  يحتاج إييب إت ياب  -ب د ذي -ألن ايقارئ  عكذاايفالين كذا ويريد بايمز ايفالين 

 . ذ ايرموزع وربما ال يهتد  يب  هاع ال يهتد  إيب ايمراد بب ض  ذه ايرموزيحل كبير حتب  ذ ن وفكر  

 .(َواْختِْيَر َأْن َلَ َيْرِمَ ا) قاا:



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
729 

الج،امع » كتياب تتحر  وتتصحفع م ال  موز تشتب  ما رير ا وقاا لويب لال يست مل ايرموزع ألن اير  

 عفت  يذه ايرميوزز ي صحي  بص ع وي حسن بحاءع وي   يف ب ادع وربما تحر  ي سيوطيع يرم   «الصغير

اع ون سب إيب ايسيوطي لن  ي  ودب   اديخ  يو صيحح ع وإنميا ايد  صيح  ايحيديتع و يو ييم ي  بت إشكاال  كبير 

ا ن اير  ألاتييب ف ييذي  يدبنييي لال يرمييز ايكع ايييذ  حيير   ايرمييز مييوز يقييا فيهييا ايتصييحيف وايتحريييف ك ييير 

 وتشتب .

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

اَرُا َفْص،َلً َواْرَتَض،ى َوَتنَْبِغي – 570  ال،دَّ

 

 إِْغَفاَلَه،،،ا )اْلَخ ِْي،،،ُب( َحتَّ،،،ى ُيْعَرَض،،،ا 

ثون ايدائرة يسيت م وهنا ي فصي :ل  ايدائرةع يقوا (اراالدَّ )  ين ايحيدي ينع فيإذا ل بيمما يست م   ايمحدِّ

يكتب دائيرةع اييدائرة ايم روفيةع وال يج يل فيهيا شييء  كتب إدداده ومتد  وفرغ مد ع ب د ذي  كتب حدي  ا

 حتب يقابل؛ ويذي  يقوا:

 َواْرَتَض،ى.............................

 

 إِْغَفاَلَه،،،ا )اْلَخ ِْي،،،ُب( َحتَّ،،،ى ُيْعَرَض،،،ا 

ف يةع ال يج يل قلن ييرتك  يذه اييدائرة م خ  يدبني ي دادإيب لن  ل  إن اييليب ايبنداد  ارت ب وماا  

وضيا  قابل ايحديت ايذ  كتب  ع ب لصي  فإذا حتب يقابلع  :ل ؛ (َحتَّى ُيْعَر )فيها شيءع وال يلمسهاع 

ا ي  ع يف داخ ها نقلة    صب  عددنا دائرة ويصب  عددنا نقلةع ويكل واحد مدهما م دب.فإذ 

 يفصل بين ايحدي ين.ا ؛أما الدائرا ففائدتها

 اإلشارة إيب تمام ايمقاب ة. ؛وأما النق   ففائدتها

قلية  يذه فائيدهتا ايد   قابيل؛ ألن  ف ذي  ما يأيت ايدادخ ويج ل يف هناية ايحديت دائرة موقوفة و و يم ي  

 ال يدبني لن يكتبها.فقاب ةع و و يم يف ل ذي  ايدالية ع ب إتمام ايم  

 عمين ط بية اي  يم   ع ب ك ير  ببدا ايدقلة خل اع و ذا اييط يشت نما يج لع وإوب  هم ال يكتب نقلة  

األن ايد   اخ ما عدد م وقت لن يكتبوا خل ا مستقيم  صيب  يأيت يكتب خط مائيل يدمجي  يف اييدائرةع فت  ع فهو س 

ن ي ر   ذا االصلالحع فيكتب ايدائرة م ال   يج يل   ذه  ييع وييأيت وايدائرة بشكل رريب ال يفهم  إال م 

ا هبذا ايشكلع و ذا اييط فائدت  فائدة ايدقلة ل  لتم ايمقاب ة.  م ها خل ا دري  

ياع وييأيت  يذا ايييط يف اي يادة ريير  ن م ي  و ففًذا  نقلة يف داخل ايدائرةع وربميا وضي وا بيديها خل 

ن ال ي  م ايمصل حا  ال يتبين ما  ي.ع مستقيم  وب  هم م 
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ا نقف  هدا ونكمل يف ايدرس اي  .-إن شاء اهلل ت ايب-قادم إذ 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
731 

ي ييد لن لويف ل لنديي لعلييكم إجيازة يف روايية ايحيديتع فأروعدناكم لنديا يف كتياب درس لنيواع ايتحم 

  ذه ورقة لخرى من األدماء.ع م كم

عادة ل ل اي  يم لن     ؛ ألن  جر  ؒ قبل اإلجازة ل دم كم ايحديت ايمس سل باألويية عن ايوايد 

ذي  إيب ايلايب رواية  يذا ايحيديت ع يب ايوجي  ايصيحي ع ويكيون لوا حيديت يبدلوا ب  ييتس سل ب د 

 دما من ايشيخ.

ثدي بي   :-وفس  ي  يف قره ونور ي  في   ت ايب ورفر ي ؒ -قاا ايوايد   حيديت  و يو لوا فيما حد 

ا قاا: حدثدي شيخ ايسيد  ع و يو األنيدجاين -بكسر ايفاء-ايجبار ايفرراين  قادم بن عبدايدم ت  مد  مسدد 

قياا: حيدثدي شيييي محميد يحييب بين محميد لييوب بين قمير اييدينع و يو لوا  علوا حديت دم ت  مدي 

 دم ت  مد . حديت  

ثدي لبيع و و لوا حديت     دم ت  مد . قاا: حد 

 دم ت  مد . ايقيومع و و لوا حديت   قاا حدثدي ايشاه عبد 

ثدي ايشيخ عبد  ألني  مين ذريية محميد  عي نسبة إييب ايصيديقايحي بن ايشيخ  بة اهلل ايصديق قاا: حد 

 ع و و لوا حديت دم ت  مد .◙بن لبي بكر ايصديق 

   و ع و و لوا حديت دم ت  مد .د  قاا: حدثدي ايشيخ محمد إدحاق اي 

ثدي لبو لم ايشاه عبد   اهلل ايد  و  قاا: حد 
 
 دم ت  مد . و و لوا حديت   عاي زيز بن ايشاه ويي

ثدي لبي و   قاا: حد 
 
 دم ت  مد . اهلل ايد  و ع و و لوا حديت   يي

ثدي لبو طا ر محمد بن إبرا يم ايكرد  ايحسن ايكوراينع و و لوا حديت     دم ت  مد . قاا: حد 

ثدي لبي و و لوا حديت     دم ت  مد . قاا: حد 

ثدي اإلميام صيفي اييدِّ   ين ين لحميد بين محميد ايفشاشيي ايميدين ايمتيوىف ديدة إحيدى وديب قاا: حد 

 وليفع و و لوا حديت دم ت  مد .

ثدي لبيو ايموا يب لحميد ايشيداو ع ايمتيوىف ديدة ثميان  وثالثيين ولييفع و يو لوا حيديت   قاا: حد 

 دم ت  مد .

 دم ت  مد . ايقدوسع و و لوا حديت   عن جماعة مدهم ايشيخ ع ي بن عبد 

ثدي ايشيخ لحمد بن حجر ايمكيع و و لوا حديت دم ت  مد .   قاا: حد 
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ثدي زين ايدين زكريا األنصار ع و و لوا حديت     دم ت  مد . قاا: حد 

ثدا ايحافظ ايشهاب لحمد بن ع ي بن حجر اي سقالينع و و لوا حديت     دم ت  مد . قاا: حد 

ثدا ايحيافظ زييين ايييدين لبيو ايف ييل عبييد اييرحيم بيين ايحسييين اي راقييع و ييو لوا حييديت   قياا: حييد 

 دم ت  مد .

ثدا ديم ت   ين محمد بن محمد بين إبيرا يم ايمييدوميع و يو لوا حيديت  لبو ايفت  صدرايدِّ  قاا: حد 

 مد .

ثدا ايدجيب لبو ايفرج عبد   دم ت  مد . اينع و و لوا حديت  ايمد م ايحر   اي ليف بن عبد قاا: حد 

ثدا ايحافظ لبو ايفرج عبد   دم ت  مد . ايرحمن بن ع ي ايجوز ع و و لوا حديت   قاا: حد 

ثدا لبو د يد إدماعيل بن لبي صاي  ايمكي ايديسابور ع و و لوا حديت     دم ت  مد . قاا: حد 

ثدي لبو طا ر محمد بن محمد بن محدش ايزياد ع و و لوا حديت    دم ت  مد . قاا: حد 

ثدا لبو حامد لحمد بن محميد بين يحييب بين بيالا ايبيزاز   و يو لوا  -بيايزايين ايم جمتيين-قاا: حد 

   مد .دم ت   حديت  

ثدا عبد   دم ت  مد . ايرحمن بن بشر بن حكم اي بد  ايديسابور ع و و لوا حديت   قاا: حد 

ثدي دفيان بن ع    ييدةع و و لوا حديت دم ت  مد ع وإيي  يدتهي ايتس سل باألويية.قاا: حد 

 .¶عن لبي قابوس مويب عبداهلل بن عمرو بن اي اص  ععن عمر بن ديدار 

اِحُم،وَن َي،ْرَحُمُهْم »: ♀ع قاا: قاا ردوا اهلل ◙ن عمرو بن اي اص عن عبداهلل ب  الرَّ

َماءِ  ي السَّ
ْحَمُن ، اْرَحُموا َمن فِي اأْلَْرِ  يرحكم َمن فِ  .«الرَّ

ع وايحميد  ولحميد «ايكدب واألدب ايمفرد»: و ذا ايحديت لخرجة ايبيار  يف ؒ قاا ايوايد 

صيييحي ع وايحييياكم يف  ع وقييياا حسييين  «جام ييي »يف ايرتميييذ  وع «ديييدد »يف  داودع ولبيييو «مسيييدديهما»يف 

 ا.ع وي  متاب ا  وشوا د من حديت ثمانية عشر صحابي  «ش ب »وصحح ع وايبيهقي يف  «مستدرك »

 .«نيْ َح يْ حِ الصَّ  ذا حديت حسن رجاي ع محت  ب  يف »ا اي راقي: اق 

 قاا ب  هم: 

ا وم س سيييال   سيييدد   ديييم دا حيييدي  ا م 

 

 د تس سيييال  بيييأوا مسيييموع  يديييا قييي 
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 وصييح  ميين دييفيان دون تس سييل  

 

 إيب خير مب وث  من ايدياس ل رديال   

جيز اإلخيوة ديسيج وا لديماء م  ذه لدماء اإلخوة ايذين كتبوا لدماء م يف ايدرس ايماضيع ولنا ل   

- يايبت ؒ ب د ق يل برواية ث ب ت وايد  تحفة ايقار  ألدانيد األنصار  اييوم  ذا اي بت عن وايد  

ع وصيحة األصيل اييذ  ييرو  ايميرو  يف دروس شرح األيفية و و ت  يم   اإلجازة ايماضي ذكرهع بشر

 مد  ايلايب.

اهلل لحميد  اي زييزع وعميار ع يي ناصيرع وعبيد اهلل رشييد عبيد لجيز اإلخوة ايمذكورة لدماؤ مع عبيد

يحيياتميع وديي د اهلل بيين ع ييي ا ايشييهراينع وديي لان مسيي ودفيتييور ع ايجييوادع وليميين لحمييد  حسيين عبييد

األنيوارع  كيذا االديمع وصياي  بين محميد اي ميود ع ومديير  وبشير لحميدع ومحميد بين وايييع عوحسن

بيو بكير بين مبيارك ودييد لوعصام بن لحمدع بن مبارك شهابع و ععبد مهد  ع ي ع وانع ودايم لحمدو

س محميد ع ونيوااهلل لحميد محميد لميين يوديفع وخاييد محميود عبيداهلل صياي  اهلل ايهاشميع وعبد عبد

اهلل صياي   مبارك حمدانع وعبد ايي يل اييوديفيع ومحميد اييزين زكريياع وحميزة بين ... ايقيرونع وعبيد

ن ايصياي ع يوياديبين ايي يرع  ناصيربين ع مانع وإبرا يم ... حسنع ولحمد ععع يلفيي عبيداهللع ولدييب 

 .... ....مع واحمد جيرادع وإبرا يم    م   وحماو  ئد ايشمر عاهلل عا وإدري  إبرا يم إدري ع وعبد

محمد حسين اي راقيع وايليا ر ميع عان  حمزة محمودع ودفيان وايمجيد ايلائاع وع ي عز وعبد

ومحميد صيباح ع ع وبشيير ... ....  دمير بن د يدوع وريا  بن لحسنع .... حسينع وحجي ... وإدالم

حباحبية وايجييالين بين ايحمييد  ع وعديرت لو عدجير ايرتيياقيع ولحميد عبيدفيروج مايي بن  ممجيدع وحكي

ايرحمن  ل  و كيود  لو كيور  ولحميد بين  حمد ع وعبدايسالم ايم   محمد ايمحمد ع و شام بن عبد

بو لديامة محميد لزرقيع و....  وريا ع وبالا بن حسين اهللع وايس يد دمير اهلل حامد عبد صديقع وعبد

از ع ولحمد محمد شاشيية وعبيد محمودع وعاشور محمد لبو رحميد  ونبيلايشرقيع قب يع وعبدايفتاح 

 نور  اد ع وع ي آدم محمد حسينع ومحمد ذو ايف ل.بن محدة ايحميد 

اإلخوة ايحاضرون ويم يكتبوا لدماؤ م ي حقوا لدماء م  هدياع نقرل يا ب يد ايت  ييق اييذ  ديأع ق 

 ب د ق يل.

د ايرنيد ع : عمير بين ديايم بين عيد  ععع محميودع ولديامة بين محميووأيًضا اإلخوا ال،ذين أجي، هم

 .وشيع وعاصم بن بالا ايب وشي ايب روعبداي زيز ايرو ع ويون  بن مدصو
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 .اإلخوة ايحاضرون ايذين يم يكتبوا لدماء م

ودبق  «أدانيد األنصار ايقار  بإتحا  » عؒ إجازة يف ثبت ايوايد  ي  : ذه ايج سة كما ق ت

شيرطين و ميا يف ايواقيا شيرطا اإلجيازةع  إن ل م :لن اإلجازة يها شرو  وق دا :م دا يف ايدروس ايماضي

 و ما ايشر  ايم تر عدد ل ل األثر.

 : ت يين ايمرو .قالنا الهرا األول

 : صحة األصل.الهرا الثاين

 :ا ديهلع تح ير عديد لحيد ايمشيايخ يقيوا يي    اإلجازة لخذ ا دهلع يكن ايرواية هبا صي ب لخيذ  

النع يكن ايرواية هبا ب د ذي  ص ب يص وبة تحقييق لجزت  لن ترو  عدي ثبتيع لو ما لروي  عن ايشيخ ف

 ايشرطين ايمذكورين.

ديدن لبيي »ولراد لن ييرو   علحدكم لخذ  ذه اإلجيازة -م ال  –: و و ت يين ايمرو  أما الهرا األول

فال يأيت ويأخذ ل  إدداد يسدنع لو ل  نسية وييرو  مدهيا البيد لن يرجيا  عؒ من طريق ايوايد  «داود

 ع ثم ب يد ذيي  ايشييخ ييرو  ايسيدن مين ل  طرييقع فهيو ييرو  مي ال  ؒ ايشيخ ايوايد  لوال إيب إدداد

  ثبت ايشوكاينع ايم جم ايمفهرس ي حافظ ابن حجر.خرى م ال  لثبا  ل  

فالبد لن يحدد ايحافظ ايلريق ايذ  يرو  مد ع ايشيخ يف ذيي  ق ديا صيحة األصيلع فالبيد لن يشيرك 

 ة. ذا اإلدداد ما نسية ملبوعة لو ميلوط

 «داودديدن لبيي » إذا كانت ملبوعة ملبوعة ع يب نسيخ مقاب ية ع يب ايروايية ايتيي ييرو  هبياع فمي ال   

ايمتداوا اآلن لر ب  لو لوا ايملبوعا  ايموجودة ملبوعا  فيها توفييق بيين روايية اي ؤييؤ  وروايية بين 

 دادة.

ع داودنصيار  إييب لبيي فإذا جاء ايلاييب ويقيوا: لنيا لرو  روايية اي ؤييؤ  بإديداد ايشييخ حمياد األ

ع وجاء مين ط بتي  فإني  ييليئ ألن  يذه ايدسيخ ييسيت مقاب ية ع يب روايية اي ؤييؤ  داوداي ؤيؤ  عن لبي 

قاب ية ع يب روايية اي ؤييؤ  ف ذي  البد لن يقيف ع يب نسيية م  ع بل فيها زيادا  من رواية بن دادة عوحده

 وكذي  ايحاا بايدسبة يرواية بن دادة. عفقط
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بايدسبة إيب صحي  اإلمام ايبيار ع صحي  اإلمام ايبيار  ايروايية ايمشيهورة عديد وكذي  ايحاا  

بن حجر امد  إيب ايحافظ  ؒ  تقف ع ب إدداد عدد ايوايد ايمشارقة رواية لبي ايوقت ايسجز ع فم ال  

مين  يذا ايسيدد؛  ملبوعية ت يروى فالبد لن تقف ع ب نسيية  ع ايوقت ايسجز  إيب اإلمام ايبيار إيب لبي 

ا من ايملبوعا  تدم  ايروايا ع و ذا ايدم  بايدسبة ي قيارئ ريير ميؤثرع يكين بايدسيبة ي يراو  أل ن ك ير 

 ما وج  ايتأثير؟ع مؤثر ماذا ب ؟

لن  من حيت ايرواية ال يجوز يي  ان تي يط روايية فيالن ميا روايية فيالنع وال يجيوز يي  لن تزييد يف 

إن اإلجيازة لخيذ ا يسييرع يكين ايروايية هبيا ب يد ذيي  عديد ف يذك ق ديا ع رواية ايتي ترو  هبا ما يي  مدهااي

 لما ايرواية ايمجم ة لو اإلجازة ايمن قة م ل ايتي ف  دا ا اآلن فهذه يسيرة.ع ايتفصيل ص ب

يكن إذا لردنا لن ن سما ايصحي ع لو نجيز من ايصحي  صحي  اإلميام ايبييار ع فالبيد مين تحدييد  

 .ؒ واية ايشيخ ايوايد اإلددادع وايتأكد من لن  داخل يف ر

والبد من ايتأكد لن ايدسية ايتي تيرو  مدهيا صيحيحةع ولهنيا ت يروى بايسيدد نفسي  ومين صيحتها ق ية 

 لخلائهاع وق ة ايتصحيف وايتحريف هباع  ذه ايشرو  البد لن تدتبهوا يها وتلبقو ا.

 حتب يدتهي إخوانكم نأخذ األدئ ة.
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َؤال  شرح ايكيفية اييامسة يف ضبط ايحرو  ايمهم يةع و يو لن ي ج يل ذكر  لن ايمه ل زاد يف :السُّ

 خط صنير فوق ايحر  ايمهملع لال يدا ع ي  قوي  يف ايدظم: 

 ؟َوَبْعُضُهْم َيُخطُّ َفْوَث اْلُمْهَملِ 

  و كذي .: الَجَواب

 ْهَملِ : َوَبْعُضُهْم َيُخطُّ َفْوَث اْلمُ قاا لخوكم يف ايبيت اييمسمائة وثمانية ودتينع وقاا

ن م  ذه  ي ايكيفية ايتي ذكرنا ا يف ايشرحع و ذا يدا ع ب لن لخاكم متدب  م ديا ويقيظ م دياع فجيزاه 

ا ع ب  ذا ايتدبي .  اهلل خير 

َؤال يف ب ض ايكتب ايفت ع وشرح ايدوو  يمس م يكتبون ويدصون ع ب ايحر  ايمهمل بكتابية  :السُّ

ثون ديابقة؟  ايحياء مهم يةع فيكتبيون ك مية مهم ية لميامم ال    يذا يسيمب  ايحياءع فهيل  يذه طريقية ي محيدِّ

 اي بط بايحرو ع ل  اي بط بايتدصيو ع ي ع يقويون م ال بايسين ايمهم ة.

 بايشين ايم جمة.

 بايذاا ايم جمة.

 بايتاء ايم داة من فوق.

 بايياء ايم انة من تحت.

 ما م دب م داة؟ ل  لن يها نقلتان.

اي يبط بيايحرو  يرفيا إشيكاا نيو صيري ع بييال  اييدقطع  ذا ادم  اي يبط بيايحرو ع و يذا 

 وبيال  وضا اي المة.

بن حجرع وابن ناصر اويهذا يما ليف ايحافظ ايذ بي كتاب ايمشتب  يف اي بطع عاب ع ي  ايحافظان  

ايك مية  يذه بايتياء ايم دياةع  :ايدين لن  ضبط بايق بع فهم جاءا وضبلا بايحرو  ل  بايدوع يقويون يي 

ايدو نو ايصري  يرفيا ع و بايحرو  يدفا ل  ش  جمة ألن ايد  حاء ايمهم ةع  ذه بايشين ايم   ذه باي

 االحتمااع ويدفا اإلشكااع فهذا ايمقصود هبذه ايك ما ع و ذا مست مل من ايقديم.

 .«اإلكمال»البن ماكوال و و لحد ع ماء ايقرن اييام  يست مل  ذا يف كتاب  «اإلكماا»
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كما ق ت لجيز اإلخوة بروايية كتياب إتحيا  ايقيار  ألديانيد األنصيار ع و يو  نكمل بقية األدماءع

 .ت ايب ؒ بحق روايتي ي  عن ايشيخ  ؒ ثبت ايوايد 

إتحا  ايقار  ألديانيد األنصيار  ع يب » ؤالء ايمذكورون آنفا لجزهتم لن يرووا عدي ث ب ت وايد : 

 ايمرو  وصحة األصل.ايشر  اإلجازةع و و ايشر  ايمقتفب عدد ل ل األثر بت يين 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َوَكرُِهْوا َفْصَل ُمَضاِف اْس،ِم اهَّللْ  - 571

 

 ِمنْ،،،،،ُه بَِس،،،،،ْ رَ إِْن ُينَ،،،،،اِف َم،،،،،ا َت،،،،،َلَهْ  

( َوالتَّْس،،ِلْيَماَواْكُت،، - 572 
ِ
 ْب َثنَ،،اَء )اهَّلل

 

 

 

،،،،،،َلَِا لِلنَّبِ،،،،،،ي َتْعظِْيَم،،،،،،ا   َم،،،،،،َع الصَّ

َوإِْن َيُك،،ْن ُأْس،،ِقَط فِ،،ي األَْص،،ِل  - 573 

 َوَقْد 

 

 

،،َلَِا )َأْحَم،،ْد(  ُخْولِ،،َ  فِ،،ي َس،،ْقِط الصَّ

،،،،،،،،،هُ  - 574  لَّ َْ َواَي،،،،،،،،،هْ  َو  َقيَّ،،،،،،،،،َد الرَّ

 

 َم،،،،،ْع ُنْ ِق،،،،،ِه، َكَم،،،،،ا َرَوْوا ِحَكاَي،،،،،هْ  

 َواْلَعنَْبرِْي َواْب،ُن اْلُم،ِدْينِْي َبيََّض،ا - 575 

 

َض،،،،،،ا  وَّ َْ ،،،،،،اَدا  َْ َج،،،،،،اَل َو ْْ  َلَه،،،،،،ا إِل

ْم،،َ  َلَه،،ا َواْلَح،،ْذَفا - 576   َواْجَتنِ،،ِب الرَّ

 

 ِمنَْه،،،،،ا َص،،،،،َلًَا َأْو َس،،،،،َلَمم ُتْكَف،،،،،ى 

 ع  ُمَقهَبَلُة 

َلْيِه اْلَع،ْرُ  بِاألَْص،ِل َوَل،وْ  - 577 َْ  ُثمَّ 

 

 

 

،،،،ْيِ  َأوْ  إَِج،،،،اَزاً   َأْو َأْص،،،،ِل َأْص،،،،ِل الهَّ

 َفْرَ  ُمَقاَبَل، َوَخْيُر اْلَع،ْرِ  َم،عْ  - 578 

 

 ُأْس،،،،،،،،،َتاِذِه بِنَْفِس،،،،،،،،،ِه إِْذ َيْس،،،،،،،،،،َمعْ  

 َوِقْي،،َل: َب،،ْل َم،،ْع َنْفِس،،ِه َواْش،،َتَرَطا - 579 

 

َ ،،،،،،،ا   َبْعُض،،،،،،ُهُم َه،،،،،،،َذا، َوفِْي،،،،،،ِه ُغلِّ

،،اِمُع ِح،،ْيَن َي ْ  - 580   ُل،،ُب َوْلَينُْظ،،رِ السَّ

 

 فِ،،،ي ُنْس،،،َخَ  َوق،،،اَل )َيْحَي،،،ى( : َيِج،،،ُب  

َز األُْس،،َتاُذ َأْن َي،،ْرِوَي ِم،،نْ  - 581   َوَج،،وَّ

 

 َغْي،،،،،،رِ ُمَقاَب،،،،،،َل َو )لِْلَخ ِْي،،،،،،ِب( إِنْ  

 َوْلُي،،َ دْ  َب،،يََّن َوالنَّْس،،ُ  ِم،،َن اْص،،لَ  - 582 

 

،،،،ْيُ    ُ  َنْق،،،،ِل َناِس،،،،َ  َفالهَّ  َق،،،،ْد  ِص،،،،حَّ

تَ  - 583  ْْ  بِ،،،ْر َم،،،ا ُذكِ،،،َراَش،،،َرَطُه ُث،،،مَّ ا

 

َرا   فِ،،،ي َأْص،،،ِل اَلْص،،،ِل َلََتُك،،،ْن ُمَه،،،وِّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 يف حكم كتابة ايحديت وضبل : ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 َوَكرُِهْوا َفْصَل ُمَضاِف اْس،ِم اهَّللْ  - 571

 

 ِمنْ،،،،،ُه بَِس،،،،،ْ رَ إِْن ُينَ،،،،،اِف َم،،،،،ا َت،،،،،َلَهْ  

 : يدة في ي آداب ا م  يقوا لن كاتب ايحديت يدبني لن يراع 

ك بد اهلل وعبد ايرحمن ونحو ذي ع فهيذه األديماء  ۵حيدما يذكر األدماء ايم بدة بأدماء اهلل  مدها:

 فإن  يدبني ايحذر من ايوقوع يف ذي . علو إيهام ال يستبشا عإذا كان يف كتابتها إيهام ي قارئ رير ايصواب

يف آخير ايسيلرع ثيم يكتيب  «دعب  »بن د يدع فيأيت ك مة  من  ذا لن يكون االدم يف ايسدد م ال  عبد اهلل

ايي دييجد لن يف بداية ايسلرع ثم ب ده بن د يدع فايقيارئ اييذ  يقيرل  يذا ايسيلر ايت ي ۵ايكاتب ادم اهلل 

تبع فيدبنيي يف  يذا اوإن كان يم يقصده ايك عستقب و ذا لمر يستبشا وي   عع ثم ابن د يد۵بدايت  ادم اهلل 
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او  و و عبد اهللع إذا ضاق ع ي  لن يبيدل بي  مين بدايية ايسيلرع ايسلر لن يكتب ادم  ذا اير  إذا ضاق ع ي  

ا وحذاق ايكتاب إذا وقا يهم شييء  ويكتب من بداية ايسلر عبد اهلل بن د يد ويو ترك يف هناية ايسلر فرار 

قع فيإهنم يدظيرون  يذا ايمتبقيي من  ذا فإهنم قبل لن يدتق وا لو قبل لن يكتبوا ايك مة ايتايية يف ايسلر ايساب

وفي  فراغ مدوا ايك مة ايتي قبل ادم عبد اهلل من لجيل لن  ع ل يكفي يكتابة االدم لو الع فإذا يم يكن كافي ا

ا يراعون لن تكون األدلر متساوية يف مقاس ايكتابة وكل دلر يبيدل مين  يمألوا ايسلر؛ ألن ايكاتبين قديم 

ع لرتحت  وتكون األدلر تأيت متوازنةع مسيتقيمة ال يزييد ديلر عين دي حيت يبدل ايسلر ايذ  فوق  وايذ 

ا قد زاد عن ايحيد م ديب ذيي  عفهذا ك   خشية اإلضافة واإلدخاا لن  :ألن ايقارئ ب د ذي  إذا وجد دلر 

ا وقا يف ايكتاب  ت اب يراعون لن تكون مقادا  األدلر متساوية.ألن ايك   ع داك لمر 

قيل مين ي ميل هبياع ل  ق يية إحكيام األديلر وق يية تيرك ..... صيار  واآلن  ذه ايمسيائل عديدنا 

 حاشية فوق وحاشية لدفل وحاشية عن اييمين وحاشية عن ايشماا.

ا ما يأيت عدد ايلالب  وإذا ب  يبيدل مين لع يب ايسيلر  عويريدون لن يكتبوا خلاب ا لو شيئ ا من ذي  عك ير 

يا مين األع يب بمقيدار وال يرتك ل  مجاا يفراغ لو يشيء من  ذا ايقبيل ع فهيذا خليأ يدبنيي لن يكتيب فرار 

 وعن اييمين كذي  وعن ايشماا كذي  وعن األدفل كذي . عاثدين دم

ا و يو ايم ميوا بي  حتيب يف ايلباعية البيد لن يكيون  دياك فيراغ يمسيائل  و ذا  و عادة ايكتاب قديم 

يكين  ععين اييدرس اييذ  نحين فيي  ع فهيذا خيروج  -إن شياء اهلل ت يايب-دتأيت ق ايا تت  ق هبيا ب يد ق ييل 

 يا  وايم يا  إييي  ييؤد  ايكاتب إذا لراد لن يكتب شيئ ا وكان ايفصيل بيين ايم   : ايق ية لنالهاهد هنا

 إيب م دب رير صحي  لو مستقب ع فيدبني لن ال يف ل ذي .

 كر ا.ستحسن عدم ذذكروا يهذا لم  ة يكن لحسدها ايم اا  ذا ايذ  مر قبل ق يلع ب ض األم  ة ي  

وال يكتيب  عيدبني ي كاتب لن ال يفص ها ولن يكتبهيا يف ديلر واحيد ۵باهلل  دإذا يف األدماء ايتي ت ب

ا إذا وصف بك مة ابن. ۵عبد يف دلر وادم اهلل   يف دلرع خصوص 

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

( َوالتَّْس،،ِلْيَما - 572
ِ
 َواْكُت،،ْب َثنَ،،اَء )اهَّلل

 

 

 

،،،،،،َلَِا لِلنَّبِ،،،،،،   ي َتْعظِْيَم،،،،،،اَم،،،،،،َع الصَّ

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

740 

ت يايبع تكتيب ع يب ايت ظييمع فتقيوا: قياا اهلل  يدبني لن تقرن  بما ييدا ۵ل  لن  حي ما ذكر ادم اهلل 

فتييأيت ب بييارة تييدا ع ييب ايت ظيييم عدييد ذكيير اهلل  -ذكييره جييل  -ع قيياا اهلل ۵قيياا اهلل ت ييايبع تكتييب قيياا اهلل 

▐. 

-لو  -ديبحان -و ذا ايكتاب يي  في  م ال  آخر  وإن يم يكن يف األصل حتب يو كدت تدقل من كتاب  

-قياا اهلل ديبحان  قياا اهلل  : ي  لن ت ييف ليهيا ايكاتيب وتقيواف ذكر آية  فقاا اهلل  :ع قاا ايكاتب-ت ايب

عاء ذي ع إال يف األدعية ألن اييد      إضافة  فعاء ذكرهع قاا اهلل ت ايب؛ ألن  ذا من باب ايت ظيم وايد   -جل  

فإني  ال تيزد  ععاءتحتاج لن تزيد م ل  ذه ايك ما  ايتي تدا ع ب ايت ظيم وما شاب  اييد  نفس  ت ظيمع فما 

ا عد في  ما كان   .خارج 

ع فيإن  يذا مميا ♀: كتابة ايصالة وايسالم ع يب رديوا اهلل أيًضا ما ينبغي أن يل مه الكاتب

ى لَّ َلا واحدا َص،ليَّ َص َْ  ىن صلَّ مَ »يت ج   كاتب ايحديت من األجل؛ ألن  كما جاء يف ايحديت ايصحي  

 .«اهَّلل ْليه بها ْهًرا

اع فهيذا مين  ♀فأنت إذا ص يت ع ب رديوا اهلل   صيالة واحيدة صي ب اهلل ع يي  هبيا عشير 

لحسيين ولف ييل اي بييادا  ايتييي يت ج هييا طايييب ايحييديت وكاتييب ايحييديت حيدمييا يكتييب األحاديييت 

تييامين وال  ♀ع ييب ردييوا اهلل همييل ذييي ع فيكتييب ايصييالة وايسييالم واألدييانيدع فيدبنييي لال ي  

 يدقو مدهما ديأيت إن شاء اهلل.

وكانيت ريير مكتوبية  عالم مكتوبة يف ايكتاب األص ي حتب وإن كديت نياقال  وإن يم تكن ايصالة وايس   

عاء ويجيوز يي  لن ت ييفها وييي  يف ذيي  حيرج؛ بيل ايحيرج يف تركهيا ألني  مين بياب اييد   ؛فإن  تكتبهيا

 وييست يف عدم ذكر ا.

ا يما ورد يف ايحديت لي ع صي ب اهلل ودي م ع يب نبيديا «خي،ل م،ن ذك،رت ْن،ده ول،م يص،لي ْل،يَّ البَ »  

 محمد.

 .(َوإِْن َيُكْن ُأْسِقَط فِي األَْصلِ ) يقوا ايحافظ اي راقي:

رير موجيود يف األصيل؛  ♀ل  حتب وإن كان ايت ظيم لو ايصالة وايسالم ع ب ردوا اهلل 

 وربما يزم.ف   لن ت يف ؛ بل يستحسن ذي  
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َلَِا )َأْحَمْد() قاا:  .(َوَقْد ... ُخْولَِ  فِي َسْقِط الصَّ

وجد ل ل اي  م لن  يف ب ض ما يكتيب يين يجيدوا حيين ذكير ايدبيي  ؒ ل  اإلمام لحمد بن حدبل 

ع فياخت ف ل يل اي  يم يف تأوييل ذيي ع ♀لن  كتب ايصالة وايسالم ع يب ايدبيي  ♀

 يد بايروايةع ل   كذا دما من مشايي  فكتب كما دما.إن ايسبب يف ذي  لن  تق فب  هم قاا:

تكيون بياي فظع ولن إذا  ♀لن  كان يرى لن ايصالة وايسالم ع ب ردوا اهلل  :وبعضهم قال

.  حص ت باي فظ فإن ذي  كا  

 يق لحميد بين حدبيل مين إرفياا ايصيالة جيد يف خ  ولما ميا و  » :«األيفية»قاا ايحافظ اي راقي يف شرح 

 .«اييليب قد خايف  ريره من األئمة ايمتقدمين وايتس يمع فقاا

لعل سببه أنه كان يرى التقيد يف ذلك بالرواي  وْ  ْليه اتصالها يف جميع م،ن فوق،ه » قاا ابن ايصالح:

 .«من الرواا

ا ال خل ان   ♀ص ي ع ب ايدبي وب ندي لن  كان ي  » قاا اييليب:  .«لق 

 ا يف ايجراح: وايذ  لميل إيي  لن نتبا لصوا ايرواية.وقد ماا ابن دقيق اي يد إيب ما ف ل لحمدع فقا

ولني  إذا  عما ذ ب إيي  اإلمام لحمد من اتباع ايرواية يرى لني   يو اييراج إن :ل  ابن دقيق اي يد يقوا 

فيإن ايكاتيب يكتبي  كميا  يو مكتيوب وإذا ييم  ♀يف األصل ايصالة وايسيالم ع يب ايدبيي  د  ج  و  

 ص ي ويس م باي فظ وايدلق دون ايكتابة وايتقييد. ع وإنما ي  يوجد فإن  ال يجوز ي  لن يكتب

 ألن  كما دبق لن رير اإلمام لحمد من األئمة كانوا يف  ون ذي .تها كتاب ع ب كل   

 يقوا ب د  ذا:

،،،،،،،،،هُ  - 574 لَّ َْ َواَي،،،،،،،،،هْ  َو  َقيَّ،،،،،،،،،َد الرَّ

 

 َم،،،،،ْع ُنْ ِق،،،،،ِه، َكَم،،،،،ا َرَوْوا ِحَكاَي،،،،،هْ  

كتابتها؛ ألهنا يم تكن يف ايرواية ايتيي لخيذ ا عين مشيايي  ولني  اكتفيب  ذا تقدم شرح  وإن  إنما ترك  

 بايدلق دون ايكتابة.

 قاا:

 َواْلَعنَْبرِْي َواْب،ُن اْلُم،ِدْينِْي َبيََّض،ا - 575

 

َض،،،،،،ا  وَّ َْ ،،،،،،اَدا  َْ َج،،،،،،اَل َو ْْ  َلَه،،،،،،ا إِل

ي  و يي لن ب يض  ♀الة وايسيالم ع يب ايدبيي  ذه صورة مين صيور ايت اميل ميا كتابية ايص 

يكتبيون  ♀كير رديوا اهلل حيدما ييأتون إييب ذ   يمحدثين بسبب اي جل يف ايكتابة ماذا يف  ون؟ا
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ا يكتابة ايصالة وايسالم ع ب ايدبي «رسول اهَّلل»ادم   ا فرار  ع ثم ب يد ذيي  ♀ع ثم يرتكون بياض 

 ب ييد لن يفررييوا ميين ايمج يي  ي ييدون ويم ييؤون ذييي  ايفييراغ بكتابيية ايصييالة وايتسيي يم ع ييب ردييوا اهلل

♀. 

 فإني  روى عدهميا عبيد اهلل بين ديدان قياا: عبين ايميديدي ياي بياس بين اي دير  وع ي :وذكر من ذل،ك

يف  ♀ما تركدا ايصيالة ع يب رديوا اهلل » دم ت عباس بن اي در  وع ي بن ايمديدي يقوالن:

 كل حديت دم داه وربما عج دا فدبيض ايكتابة يف كل حديت حتب نرجا إيي .

ياع ثيم ي يودان ب يد ذيي  ويميألن  ♀ع ب ايدبي ل  لن  موضا ايصالة  يرتكون مكان  بياض 

 .♀ايبيا  بايصالة ع ب ردوا اهلل 

ييا ايرتضييي عيين ايصييحابة  وايييرتحم ع ييب اي  ميياء  ╚ذكيير ل ييل اي  ييم لنيي  ي تحييق بييذي  لي  

عين ابين  ◙ع فيكتيب عين عمير ♀ف  كاتب لن ي يف ترضيي ع يب صيحابة رديوا اهلل 

كذي  اييرتحم ع يب فيكن مكتوب ا يف ايكتاب ايذ  يدقل مد ع وإن يم  ▲عن عائشة  ¶عباس 

ع قاا اإلميام ؒ ع قاا اإلمام لبو حديفة ؒ ع قاا اإلمام ايشاف ي ؒ قاا اإلمام ماي  ع اي  ماء

ا يف األصل. ع و كذا..  ؒ لحمد   فيكتب  وإن يم يكن موجود 

ْمَ  َلَها) ثم قاا: كاتيب ايحيديت لن يرميز ي صيالة وايتسي يم  ل  مما يدبني لن يحذر مد ؛ (َواْجَتنِِب الرَّ

ع وب  هم يرميز يهيا «ص»ع فكما ت رفون ب ض ايداس يرمز ي صالة بحر  ♀ع ب ردوا اهلل 

ابص  م قل يت ييدهع  « مصي »بل ذكيروا لن لوا مين رميز هبيذا ايرميز  عع و ذا عدد ل ل اي  م مستقب  جد 

وإنميا ان تيت فظ هبمياع ولميا ايرميز فيدبنيي  عكام ين فإما لن تكتب ايصالة وايتس يمع مزويدبني ترك  ذا اير  

 اجتداب .

ا مما يدبني لن يجتدب  ايحذ ع ايحذ  من إحيدا ما؛ حيذ  ايصيالة لو حيذ  ايسيالمع فيب ض  لي  

 .-ع ي  ايسالم-ايداس يكتب: قاا ردوا اهلل 

 .السَلافاألوا حذ  ايصالة. واي اين حذ   -ع ي وص ب اهلل -وب  هم يكتب: قاا ردوا اهلل  

فيدبنيييي لن ال يحيييذ  مدهميييا شييييئ اع فيدبنيييي لن يجميييا بيييين ايصيييالة وايتسييي يم ع يييب رديييوا اهلل  

 كما يف اآلية:  ♀
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َلْي،،،هِ ﴿ؒ َْ َه،،،ا الَّ،،،ِذيَن آَمنُ،،،وا َص،،،لُّوا  َل،،،ى النَّبِ،،،يِّ َي،،،ا َأيُّ َْ  ﴾َؒوَس،،،لُِّموا َتْس،،،ِليًماؒإِنَّ اهَّللَ َوَمَلئَِكَت،،،ُه ُيَص،،،لُّوَن 

 .[56]األحزاب:

 .  ♀ني لن يجما بين ايصالة وايسالم ع ب ردوا اهلل فيدب

لكتيب  ♀لكتيب عديد ذكير ايدبيي  كديت   :قياا ايكدياين ذكروا يف ذي  حكاية قايوا إن حمزة

يف ايمدامع فقياا ييي ميا يي  ال تيتم ايصيالة  ♀فرليت ايدبي  (وسلم)ع ي  وال لكتب وص ب اهلل 

؟
 
 .« كتبت وسلمْليه إَلوفما كتبت بعد ذلك صلى اهَّلل » :قاا ع ي

يا ييرى ذ     اي    ل ل   وب ض   ي ♀كير اآليية يف ايصيالة ع يب ايدبيي م لي   م ايدبيي اقتيداء  بميا ع  

-ايصيالة ع يي   ايصحابة يف ايصالة ع ي ع فيكتبون ص ب اهلل ع ي  وآيي  ودي م كميا يف نيو   ♀

 ص ب اهلل ع ي  وآي  ود م.

لو حيذ   عيجتدب حذفها ك ها ♀هلل شرت  فيما يت  ق بايصالة وايسالم ع ب ردوا اإذا ي  

 ايصالة لو حذ  ايسالم لو ايرمزع  ذه األمور يدبني ي كاتب لن يجتدبها.

يو يو مين األميور ايم   :ق بكتابة ايحديتجديد يت     ب د ذي  انتقل ايحافظ اي راقي إيب لمر   ة و يو هم 

 ايمقاب ة.

ا ع يبايب ما كتب  د  : لن ي ر  ايل  يَ ل  هِ ابَ قَ المُ  لصيل شييي  لو فيرع عدي  لو نحيو ذيي ع  يذه  يي  ابق 

 اب ة.ق  ايم  

ل  تكتب م ال  عن ايشيخ يف مج   حدي  ا مين حدي ي ع ثيم ب يد ذيي  تقيوم بم ارضية ميا كتبتي  ع يب 

 اب ة.ق  سمب ايم  عد  لو فرع ايفرع  ذا ي   يخ لو فرع  لصل ايش  

قديميية يف ذيي  ميين عصيير وايمقاب ية ميين األميور ايمهميية عديد ايمحييدثين؛ بييل  دياك قصييو ولقيواا 

 «عرضيت كتابي ؟» ايب قياا البدي   شيام:   ت  ؒ ومن ذي  لن عروة بن ايزبير  -رحمهم اهلل-ايتاب ين 

ا يم تكتيب :قاا ي  قابل؛ فقاا ؟ل   ل قاب ت كتاب  .قاا الع قاا يم تكتب وال   يار ألن اييذ  ال ي   عإذ 

واييذ واع ي دسييان   ير   م   -ما  و م  يومك-قابل يقا يف ايتصحيف وايسقط وايتحريف؛ ألن اإلنسان ي  

فربما يكتب شيئ ا ع ب خال  ما يسما لو ع ب خال  ما يريد وربما لدقط شيئ ا مما ديما لو شييئ ا مميا يف 

 كتاب . األصلع فإذا عار  وقابل فإن  يص   
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 دياك  اوبيد ي عاو  ضابل ا: لن يكون اير  أن من شروا الحدي  الصحيل :ومر معنا يف شروا الصحيل

 لن اي بط نوعان:

كتابع ولن ضبط ايكتاب  و حفظ  وصييانت  مديذ لن ديما فيي  وصيحح ع م ديب  وضبط   صدر   ضبط  

 صحح : ل  قاب   وتأكد من صحت .

واآلن يك ير ديؤاا  عفال يكون ضبط ايكتاب إال إذا رويت بايدسية ايمقاب ةع فايمقاب ة من ل م األمور

ديا  يف وايم   :ايسيبب يف ذيي ع يفالنيية يف ايكتياب ايفيالين لجيود ولصي  بة عن ايلب ا ع ل  ايلب ية اايل  

حققين ربميا ييم يحسين مقاب تي ع فوقيا لن ايذ  لخرج ايكتاب من ايلاب ين وايم  ع اب ةذي   ي ق ية ايمق

 عدده ايتصحيفا ع وايتحريفا  وايسقطع ف ذي  تكون  ذه ايلب ة ديئة وت   ايلب ة جيدة.

 ؟ما وجه جودتها

ولنيتم  عسن ايمقاب ة وصحة ايمقاب ةع يذي  بايدسبة يكم ييا م شير ايليالب و ق ية ح   :دهتاوج  جو

بتقيييد اي  يم يدبنيي لن ت تديوا هبيذا  إذا اشيتن تم بيايتحقيق لو -إن شياء اهلل-آخرين  صنار ايقوم وكبار قوم  

 ك يرة و و جانب ايمقاب ة يتص  يكم ايرواية. ايجانب عداية  

 ي:يقوا ايحافظ اي راق

َلْيِه اْلَع،ْرُ  بِاألَْص،ِل َوَل،وْ  - 577 َْ  ُثمَّ 
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 ................................... 

لو لن ي ير  يجيوز ايزييادة  ع يار  ل  يقابيليقوا إن ايلايب إذا كتب ايحديت ع ي  لن ي ار ع ي  

اي ر  وايم ارضية وايمقاب ية  يذه ثيالث ك ميا  ك هيا بم ديب واحيد في ار  وي ير ع األيف ي  زيادة 

مدي ع ميا  قابل ما كتب  وي رض  ع ب لصل شييي ع إذا ييم يجيد األصيل ف  يب فيرع  م لن  ي  ايمقصود هبا ما تقد  

ل لصل ايشيخ ل  كتياب ايشييخ اييذ  ديما مدي  ايشييخ ع يب مشيايي ع فيإذا ييم يجيد لصي م دب األصل؟

اقابل ع ب كتاب ت ميذ قابل ع ب كتاب ايشيخ  ذا ي  ي   ايشيخ ع ب ماذا يقابل؟ فإذا يم يجيد  يذا  عسمب فرع 

 ؟كي،  أص،ل أص،ل اله،ي قابل ع ب لصل لصل ايشيخع لو ي   عقابل ع ب فرع ايفرعايفرع ع ب لقل تقدير ي  

د كتياب شييخ ايشييخ اييذ  و ذا ايت ميذ يم يجد كتاب ايشيخع وإنما وج عشيي  نقل كتاب  من لصل شيخ

د من ملابقة كتياب ايت مييذ ايلاييب ميا روايية قاب ة تص ؛ ألن ايمقصود ايتأك  يخع فكذي  ايم  نقل مد  ايش  
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لو ع ب لصل لص   لو ع يب فيرع مدي  لو  علابقة تحصل بمقاب ة ايكتاب ع ب لصل ايشيخو ذه ايم   عايشيخ

 فرع فرع مد .

 َوَلْو ... إَِجاَزاً  قاا:

ير  قاب ية و يذا فإني  يدبنيي ايم   عييو كانيت ايروايية عين طرييق اإلجيازة ل  حتيب م ديا  يو لن يإلجييازة م 

ي ع يب ايشيير  ايم تير عديد ل ييل فالن ييا يييرو  عدِّي لجيز    :هم،ا المقص،ودان يف ق،،ول المح،دثينشيرطين 

 .وصحة األصل عت  يم ايمرو  األصوا و ما:

فيإن ايصيحة  عمين رييركع لميا إذا ييم توجيد ايمقاب يةمد  لو  ماال تكون إال بايمقاب ة إ وصح  األصل

.   ذه تكون محل نظر لو تكون مفقودة جم ة وتفصيال 

 قاا:

 َوَخْي،،ُر اْلَع،،ْرِ  َم،،عْ ..........  - 578

 

 ُأْس،،،،،،،،،َتاِذِه بِنَْفِس،،،،،،،،،ِه إِْذ َيْس،،،،،،،،،،َمعْ  

لحادييت  يقوا إن لحسين ايمقاب ية لن تقابيل ميا ايشييخ يف حياا ايسيماع ل  مي ال  ايشييخ يحيدث  يف 

يرويها بإدداده ولنت عددك نسية من ت   األحاديتع فايشيخ يقرل من كتاب  ولنت م   كتاب  وتقابل ميا 

 .لن تقابل ما ايشيخ يف مج   ايسماع ايمقاب ةيقرله ايشيخع  ذا لجود 

ذ يسيماع ل  يف حياا  و نفس  ايلاييب يقابيل ميا لديتاذه إ (َوَخْيُر اْلَعْرِ  َمْع ... ُأْسَتاِذِه بِنَْفِسهِ ) قاا:

 ايسماع.

  ذا ايقوا األوا يف لجود ايمقاب ة.

قابيل بدفسي  ميا نفسي ع ل  عديدك كتابي  وعديدك لصيل ايشييخع لجود ايمقاب ة لن ت   :وبعضهم قال

وتقابل بما يف كتاب ايشيخع فال ت تمد ع ب ميا تسيم   مين ايشييخ لو ع يب  عفأنت بدفس  تقرل ما يف كتاب 

ي ل ايسبب يف ذي  لهنيم يقوييون: لن ايشييخ ع لن  ذا  و األجود :سية لخرىع قيلآخر م   م   ن ت ميذ  

نير ما يف كتاب ع وربما  و دبق ع ب يسيان  خيال  ميا أنت تأخذ عد  ما لخلأ في  وتذ ب وت  فيلئ ربما ي  

ب وقابيل ميا يف كتابي  ع ي عال ت تمد ع ب لحدع وإنما اعتمد ع ب نفس  بدفس  :يف كتاب ع ويذي  يقويون

 لحد األصوا.

ريره حكاه ايقاضي عييا   «....ال تص  مقاب ت  ما لحد رير نفس  وال  :قاا ب  هم»: قال يف الهرح

 عاي ميل ع يب األصيل   ييم يجيرألني؛ «مت،روٍ وه،ذا م،ذهبب »قاا ابين ايصيالح:  عن ب ض ل ل ايتحقيق.
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بمكيانع ما ايدف  من ايص وبة قاب ة لو يف ردائ دا لن ايم   عونحن جربدا يف مقاب ة ب ض ايكتب ايميلوطة

 فإن ذي  لدهل ولجود ولص . عيكن تقابل ما ريرك عوال يؤمن في  وقوع خ ل

ي  درايية كبييرة بميا يف ويي   ع  يف اي  مد  ك لقل م  و و لن  يستحسن لن يكون رير   :وربما ننبه إلى أمر

تابع ولما ايذ  ييي  عديده درايية واب بيال  ما يف ايكألن ايذ  عدده دراية ربما يقرل ع ب ايص  ع ايكتاب

يف  يذا األصيل لو يف  عددك كما  و مكتيوب  ايموجود ولنت مقصودك لن يكون  عفإن  يقرل كما  و مكتوب

ا ايداس ييت فون فيي ع ر   قابيل م ي  بميا يكيون اييذ  ت   ذا ايفرع؛ يكن  ذا مزيد احتيا  ويي  بالزمع ولي  

ال يؤمن لن يقرل ع يب ايصيواب وايموجيود  :يكن كما ق ت عوما ذي  يقرل كما  و مكتوب عجيد يف اي  م

ا  خلأ لو وج    ماذا ب ؟ يا يف ق يية ايروايية اإلآخر؛ ألن  و لي   شكاا يي  يف ق ية اييليأع اإلشيكاا لي  

خرىع فيأيت ايقارئ يقرل يا لن  يكون م   يف ايكتاب ايذ  يف كتاب  رواية وايذ  يف كتاب شيي  رواية ل  

 و و ما يف كتاب  وايصواب كما يف كتاب ايشيخ ع ب خال  ايمت ار  ع ي . ع ب ما  و م هود

قاب ة دواء  ما نفس  بدفسي  لو ميا شييي  لو ث ايم  هم لن تحد  ب يف  ذا يسير ايم  ل  ايي   :فعلى كلَ 

وإنميا ايييال  فيميا  يو لجيود وال شي  عديد  لن  عما ت ميذ آخير ال يشيرت  ل  وجي  مين  يذه األوجي 

 ة ما ايشيخع ايمقاب ة ما ايشيخ  ذا لجود.األجود ايمقاب 

َ ا) :ؒ قاا ايحافظ اي راقي   .(َوفِْيِه ُغلِّ

مين لخيذ هبيذا ايقيوا وقياا ابين ايصيالح  ط ِّ ل  لن من اشرت  لن تكون ايمقاب ة ما نفس  بدفس  ر  

 كما تقدم  ذا مذ ب ا مرتوك.

ويي  م   كتاب وت ميذه م ي   عماعايب مج   ايسإذا ح ر ايل   :من الفوائد يف هذه المسأل  يقولون

ا يستحب ي ت ميذ اآلخر ايذ  ييي  م ي  كتياب لن يقيرل د      :قابل ما ايشيخ ما يسم   مد  قايواكتاب و و ي  

 تابا ما زمي   يف نسيت  ييص  دماع  ويكون لجود.ما زمي   يف نسيت ع لن ي  

 دبيل االدتحباب يي  ع ب دبيل اإليزام وايوجوب. و ذا ع ب

   قاا:ويذي

،،اِمُع ِح،،ْيَن َيْ ُل،،ُب  - 580  َوْلَينُْظ،،رِ السَّ

 

 .........................فِي ُنْسَخَ   
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ايذ  ذكرناه قبل ق يل لن  يدبني لن يدظر ايساما حيين يكيون يف مج ي  ايسيماع فيل يب ايحيديت يف 

 نسية زمي   ما يم يكن م   نسي .

ي :ل  يقيوا  ديا يف ايشيرح؛ ين قياا إن  يذا يجيبيحيب ل  يحيب بن م ي ( : َيِجُب ْحَيىَوقاَل يَ ) ئل ود 

لميا  :حيدث بيذي  عدي ؟ع فقياايحيب بن م ين عمن ييم يدظير يف ايكتياب وايمحيدث يقيرل  يل يجيوز لن ي  

ع ل  اييذ  يح ير مج ي  ايسيماع وم ي  كتياب مويكين عامية ايشييوخ  كيذا ديماعه ععدد  فيال يجيوز

يكين ايصيحي   عتجيوز روايتي ال  يذا  :ذا يقيوا ابين م يينحدث وال يدظر يف كتاب  ل  ايت ميذ  يوايشيخ ي  

ألن ايمقصيود حصيل  ع ذا من باب ايتشيكي  وايصيحي  جيوازه ؒ ايجواز وما ذ ب إيي  ابن م ين 

 إنما ما قاي  ابن م ين زيادة توثق.ع و و ايسماع

 قاا: 

َز األُْس،،َتاُذ َأْن َي،،ْرِوَي ِم،،نْ  - 581  َوَج،،وَّ

 

 ...........َغْي،،،،،،،،،،،،،،رِ ُمَقاَب،،،،،،،،،،،،،،َل  

  ذه مسأية و ي إذا كان عددك كتاب رير مقابل ع ب لصل وال ع ب فرعع فهل تجوز ايرواية مد ؟ 

 فيقوا:  ل تجوز ايرواية من ايدسية رير ايمقاب ة لم ال؟

َز األُْس،،َتاُذ َأْن َي،،ْرِوَي ِم،،نْ  - 581  َوَج،،وَّ

 

 ...........َغْي،،،،،،،،،،،،،،رِ ُمَقاَب،،،،،،،،،،،،،،َل  

لحيد لئمية األصيوا ولئمية ايميذ ب ايشياف يع فييرى لبيو  -اييديل  لبا إدحاق اإلدفر-األدتاذ  دا  

 قاب ة.م   تينإدحاق اإلدفراييدي جواز ايرواية من نسي

ا كأبي بكر ايبياقالينع يقيوا يف ايشيرح:من ايم   وذ ب إيب ذي  عدد   وذ يب األديتاذ لبيو  حدثين لي  

ايمحيدث يميا كتيب عين ايشييخ  يل يقيوا  عودأا لبو بكر اإلدماعي ي عإدحاق اإلدفراييدي إيب ايجواز

  ارض .بين لن  يم ي  ن مع ويكن البد لن ي   :قاا ؟    ار  يف لص   ويم ي  

ق يت مين األصيلع ولن ولجازه اييليب بشر  لن تكون نسيت  ن   عوقاا: وإيي  ذ ب لبو بكر ايرقاين

 بين عدد ايرواية لن  يم ي ار .ي  

ون النس  نسخ  من األصل غير صحيل النقل؛ وهو أن يك ،وَلبد من شرا يف ذلكقاا ابن ايصالح: 

 .بل صحيل النقل قليل السقط

 ل   ذا كالم ت مد  ايحافظ يف قوي :

َز األُْس،،َتاُذ َأْن َي،،ْرِوَي ِم،،نْ  - 581  َوَج،،وَّ

 

 ...........َغْي،،،،،،،،،،،،،،رِ ُمَقاَب،،،،،،،،،،،،،،َل  
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 ل  لن األدتاذ لبا إدحاق اإلدفراييدي لجاز ايرواية بايدسية رير ايمقاب ة.

ا  ؤالء ك هيم اييليبع ايمحدثين لبو بكر اإلدماعي ي ولبو بكر ايرقاين ولبو بكر من قاا هبذا  ولي  

 دسية رير ايمقاب ة نظمها ايحافظ اي راقي يف قوي :ايقايوا بذي ؛ يكن ذكروا شروط ا يف جواز رواية من 

 (َبيَّنَ  .. َو )لِْلَخ ِْيِب( إِنْ )

: لخرين فالن مين كتابي   اييليب اشرت  يف رواية من نسيةل  يقوا  رير ايمقاب ة لن يبين فيقوا م ال 

 ويم لعارض ع فيبين لن ايكتاب ايذ  يدقل مد  لو يرو  عد  رير مقابل. علو ويم لعرض  عويم لقاب  

 (َوالنَّْسُ  ِمَن أْصلَ ) :الهرا الثاين

ا اييليب دسيية ريير ايمقاب ية و و لن يكون قد نقل من األصل؛ ألن  ك ما ب يد  اي عو ذا ذكره لي  

إذا كان ايدادخ األوا نسخ ويم يقابلع ثيم جياء ايداديخ فويم تقابل ازداد احتماا اييلأ فيهاع  ععن األصل

يم يقابلع ثم جاء ايدادخ اي ايت نسخ وييم يقابيل صيار ايكتياب شييئ ا آخيرع يك ير فيي  ايسيقط نسخ و اي اين

 بل قد نقل ناديها من األصل نفس .وايتحريف ويشرتطون لن يكون ايدسية  ذه ايتي يم تقا

ُ  َنْقِل َناِسَ  ) قاا:  .(َوْلُيَ ْد ... ِصحَّ

ا ايشر  اي ايت: لن يكون  ذا ايدادخ ايذ  يم ي   قابيل صيحي  ايدقيل ق ييل ايسيقطع فيإذا كيان ل  لي  

 ايدادخ كذي  فإن  تجوز ايرواية من  ذه ايدسيةع لن يكون صحي  ايدقل ق يل ايسقط.

خالا خرة ايكتابع فإذا وجد  ذا ايقارئ ق ة يف ايتصيحيف وايتحرييف وايديدرة لو و ذا ي ر  من 

قابل إال لن  صيحي  ولن  ويو يم ي   عولن  ذا ايكاتب نسي  جيد عوجد ق ة دقطع دا ذي  ع ب صحة ايدقل

 ايدقل.

ْيُ  ) قاا:  يذا ايشير  ايصيالحع وايشييخ ل  ابين ايصيالح قيد شير  ابن ايشيخ  هدا  (َشَرَطهُ  َقْد  َفالهَّ

 و و صحة نقل ايدادخ.

 قاا:

َتبِ،،،ْر َم،،،ا ُذكِ،،،َرا - 583 ْْ  َش،،،َرَطُه ُث،،،مَّ ا

 

َرا   فِ،،،ي َأْص،،،ِل اَلْص،،،ِل َلََتُك،،،ْن ُمَه،،،وِّ

ا  ذه ايشرو  ايتي مر    ال تشرتطها فقط يف كتاب  لنت؛ بيل  -فيما يت  ق يف ايمقاب ة-ل  يقوا لي  

ا كتاب شيي ع لنظر كتاب شيي   قابل و كذا؛ حتب من ايكتب األخرى ايتيي بل لو يم ي  وق   ل انظر لي  
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قابل؛ ويذي  يف ع م ايتحقيق حيدما توجد نسيية ع يهيا عالميا  ييست ي  فيها رواية  ل قوب ت لو يم ت  

  م ديا مين ناحيية ضيبط ايمهميلع فيإن  يذه اي الميا  قاب ة وايتصحي  واي الما  ايتي مر  تدا ع ب ايم  

وييي   عها كما مر م دا يف ايدائرة ايمدلوقة ق دا لن  ذه ايدائرة تدا ع ب ايمقاب ةتكتب ب د ايمقاب ة ك ير مد

كذي ع ق دا لن  ذه ايدائرة تدا ع ب ايمقاب ية وكيذي  تيدا ع يب اييدائرة تيدا ع يب ايفصيلع لنيا ت ميد  

 لمرين: فبيدا لن  ذه ايدائرة ايمدلوقة تدا ع ب ون لم ال؟ئب ايمنايلة يكم لرى  ل لنتم مبتدذي  من با

 .ايدائرة تدا ع ب ايفصل بين ايحدي ين -1

 وايدقلة تدا ع ب تمام ايمقاب ة. -2

 عفدسخ ايميلوطة إذا وجد  فيها  ذه اي الما : ايدائرة ايمدلوقية لو اييدائرة ايتيي يف وديلها خيط

لو وضا عالما  اإلتميام لو ب يض األميور ايتيي ديتأتيدا ب يد ق ييل ايتييري  ي سياقط واي يبط ايكشيفع 

ر يف ايدسخ  ذه األمور ايتيي يرا يا ايدياظر اييذ  ال ي ير  ايميلوطيا  ييرى ايتصحي ع ايتق يلع ك ما ك   

ر  ايدسيية ايميلوطية اي يبطع لهنا قبيحة و ي يف ايواقا جمي ةع  ي تدا ع ب إتقان ايدسييةع ك ميا ك  ي

يف عبارهتيا اي اميية   تيد هبياع ل فإن  ذا يدا ع يب لن  يذه ايدسيية نسيية م   عايتصحي ع ووضا اي الما 

وكشط وصيح  وضيبط مين لجيل لن تكيون  يذه ايدسيية  افهذا ايدادخ قاب ها ضرب ومحمت وب  ع يهاع 

سيخ ايتيي ديم ها اي  مياء ويهيذا ايد  ع سيية صيحيحة لو لصي  كانيت لك ير قيميةصحيحةع وك ما كانت ايد

 ر فيها  ذا األمر.يك   

ا يف ع م تحقيق ايميلوطيا  ييدرس ايليالب  يذ و يذه األشيياء  عو يذه اي الميا  عه األميورولي  

 ايتي ندردها اآلنع ويذي  من لراد لن يكون ي  عداية هبذا ايفن يدبني لن ي تدي هبذه األشياء.

َرا) قوييي : قيياا ايوقييوع يف ايشيييء وق يية  :قيياا: ايتهييور كمييا  ييو ايم دييب ايموجييود اآلنع (َلََتُك،،ْن ُمَه،،وِّ

سيرع بسييارت  ديرعة ربميا تيؤد  إييب حيادث يديدم باييع اييذ  ي  وال ي   مباالة ل  ايتهور لن  يقا يف ايشيءاي

باالة رع ايوقوع يف ايشيء وق ة اسمب هتو  ع ي   ذا ي   فاييذ  يدقيل مين ل  نسيية وال يبيايي ع يسيمب هتيورايم 

ا.فإن  يكون م   ع ي مقاب ة لو رير مقاب ة لو يرو  عدها  تهور 

يا ريير متحير  و ي ا :ْبارا أخرىالعلماء وأيًضا يستعمل  تسيا ل يف ايرواييةع ع م  يمجازفة يكون مجازف 

   .فيقدح يف ضبل 

ا ي  دا نقف ونأخذ األدئ ة؛ ألن اي داوين ايتايية تحتاج مدا إيب بسط يف ايكالم.  إذ 
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َؤال يف مواضيا كميا يف حيديت  ♀ ل يدخل يف ادتحباب ايصالة وايسالم عن ايدبي  :السُّ

 ستحب ا لن يكون باي فظ فقط دون ايكتابة؟ع وإذا كان م  «يا محمد»ا: ايدبي ع ي  ايسالم يقو

كقيوا جرييل ع يص  ايكالم ريير فإني  يحكيب كميا  يوفيما يبدو يي لن  إذا كان م ل  ذا ال : الَجَواب

ع فإني  يحكيب كميا  يو؛ «يا محم،د»ع قوا دخل لعرابي وجاء يف ايحديت لن  قاا: «يا محمد»ع ي  ايسالم: 

ع فيإن ييم تكتيب ايصيالة وايسيالم ♀قاا رديوا اهلل  ♀عن ردوا اهلل  يكن يف م ل

 يف األصل. وإن يم تكن موجودة   عفإن  ت يفها يف ايكتاب

َؤال ييم تيرد  يل  دم ت من ب ض زعم لن إضافة وصحب  إيب صي ب اهلل ع يي  وآيي  بدعية؛ ألهنيا :السُّ

 وإن كان رير صحي  فما ايجواب ع ب  ذا؟ ع ذا صحي  لم ال

اب: ايج   صي ب اهلل ع يي  وآيي  ودي مع -يف لحيد ايم ياين لني  ييدخل مين تبيا ايدبيي  «آله» و يف م دب و 

 صحابت ع فهم داخ ون يف آي . ♀ولجل من تبا ايدبي 

َؤال  ؟♥ما ايفرق بين ع ي  ايسالم و :السُّ

 ويف اي انيية ذكير ايصيالة وقياا ♀ع ب ايدبي  ايفرق لن  يف األويب ما ذكر ايصالة: الَجَواب

 بايسالم  ذا  و ايفرق.

َؤال ا؛ يكن ال بأسع يف لدئ ة لخرى؟ :السُّ   ذا لخونا يسأا دؤاا خارج ايدرس ومر م دا دابق 

 ما ايفرق بين قويهم  ذا إدداد صحي  وبين قويهم  ذا حديت صحي ؟: الَجَواب

حيديت ن م  داك فرق قويهم  ذا إدداد صحي  ظيا ر لني  حكيم ع يب اإلديداد فقيطع وت رفيون لن اي

لو شيذوذع فهيو  ايمتن ع ة  يف يشتمل ع ب إدداد ومتنع فال ي زم من صحة اإلدداد صحة ايمتنع فقد يكون 

صيحي  إذا  إديداد   :لن  يذا ايدليق و يو قيويهم :يكيدهم قيايوا عويم يحكم ع ب ايميتن عحكم ع ب اإلدداد

نايرون بين عبيارتين مين رين ي  حدثين ايمتأخيكن ايم   عصدر من لحد لئمة ايدقل فإن  يشمل اإلدداد وايمتن

نحن نتكفل يي  ع يب ايسيدد  :كأهنم يقويون عصحي   ذا إدداد   :و و لهنم يرون لهنم إذا قايوا عنو إدداد

 . وترتكوا كالم ايدقاد ع ي علما ايمتن فأنت راج  ع فربما يكون في  ع ة ال تظهر إال بجما ايحرو 

َؤال ا عديدة من لص  ؟لال يكفي عن ايمقاب ة اآلن ايتصو :السُّ  ير؛ بحيت لن ايشيخ قد يصور نسي 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
751 

ا ايمصورة جيدةع فإن ب ض ايدسخ ايمصيورة يكيون : الَجَواب ن م؛ يكن بشر  لن تكون ايدسية لي  

بي ياء وب يض ايدسيخ ايمصيورة ايمصيور يصيور نصيف ايصيفحة األع يب وييرتك صفحا  فيها بياضا  

ا ايمقاب ية ايكتيبع  يذه ايكتيب ايتيي بيين  باقتدياءذي  نحين ندصي  يي عايدصف األدنب و كذاع فيدبني لي  

يا طايب اي  م قبل لن تيرج من ايمكتبيةع إذا اشيرتيت كتياب فميا  :ليديدا اآلن لر بها مصورةع ف هذا نقوا

م ع ل  فر صفحات  وانظر  يل فيهيا بييا ؟  يل ب  يها مق يوب؟  يل تج ييده جييد؟ نقوا قاب   نقوا ق ِّ 

وييست بايمقاب ة ايتي م دا ونيتك م  عم يةها مقاب ة ج  يكد   عا نوع من ايمقاب ةب ض األوراق ربما يسقطع  ذ

 فيها يف بايتفصل.

َؤال  نست ين هبا ضبط م انيها؟ «األيفية»نرجو لن تج  وا يدا نسية يف ايمكتبة ع ب  :السُّ

هييا شييرح  ييذا األميير يييا إخييوان ي يود إييييكم وإال األيفييية مقرونيية ب ييدة شييروح مد ع ييب كييل  : الَج،َواب

ي «اي راقي»   يت ايمجموعية ايتيي ج  قيراءة   ر  نفس  وب ض ايت  يقا  مد  لثداء ايشيرح؛ يكين ديبق لن ع 

قاب  ع ثم ب يد ذيي  يقيوم يو لن كل واحد مدكم يقوم بدسخ درس بيط يده وي   :يكم برنام  ايواتسابع ق دا

ديا حتيب نجميا شيتا   يذه  ره ي  خرى نحو يحقاب   مرة ل  بإدخاي  ع ب ايحادب إذا كان كتب  بيط يده وي  

 ذا االقرتاح ميرة لخيرى لن كيل واحيد ميدكم مي ال  ي تيزم  د يايدروس وتكون ملبوعة ع ب ايكمبيوترع فد  

ع ثيم نجميا  يذه اييدروس ب يد ه  مدة دياعة يقيوم بإدخايي  ع يب ايكمبييوتر مباشيرة لو بدسيي  بييد  يبدرس 

 يستفيد مدها.اإلفادة مدها ومن لراد  عذي  بجم ها تكتبع فدقوم ب ديم وكأن   عقابلمقاب تها إذا يم ت  

ال تج  وا  ذه ايدروس لجيود ميا يف كتيب اي  مياءع فإنميا يف كتيب اي  مياء ال شي  لني  لدق ولطييب 

 قاة تتميز بسهوية عبارهتاع ولما ما يف ايكتيب فمين لراد ايتفصييل ومين لراد يكن ربما ايدروس ايم   عولجود

 افظ اي راقي ويف ايفت  ايمبين كا   شا   إن شاء اهلل.ايتدقيقع فإنما يف شرح ايح

 ؟م دب ت ديل اي بط وصحة األصل: السؤال

 ع ق دا ت يين ايمرو ع ق دا ماذا؟يف دماع نحن ما ق دا ت ديل ايمروفاألخ وقا عدده تصح: الَجَواب

ا مير م ديا يف مي «ت ييين ايميرو »م ديب  «ثبو  ايمرو » ر عن ك مة ايت يين ك مة وب  هم ي   عت يين

ي  ينع ال تكون اإلجازة يف مجهيواع مي ال  يقيوا يي :درس اإلجازة لن تكون اإلجازة يف م     لن تيرو  لجزت 

لميا إذا ييم تكين اإلجيازة يف م يينع ع لن ترو  عدي ثبتييع في يين ايمجياز ع لجزت «صحيل البخاري»عدي 

 فهذا دبق م دا ايكالم ع ي .
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ر  كما  صحة األصلع فصحة األصل :ولما قوي  يكون ذي  بمقاب ت  وايتأكد من عيدم  :م دا قبل ق يلم 

و ذا دبق لن تك مدا ع ي  بايتفصييل ع ي  لو تحريف هبذا ت ر  صحة األصللو دقط ف عوجود تصحيفا 

 يف درس م ب عدد ايكالم ع ب شرو  اإلجازة.

َؤال ب اهلل ع يي  وآيي  صي -يكون يف ب ض كتب ايحيديت إذا ذكير ب يض ل يل ايبييت بييت ايدبيي  :السُّ

يكتب ع ي  ايسيالم لو ع يي  ايسيالم فيدليق بي  لو يتناضيب  ╚وفاطمة  عكايحسن وايحسين -ود م

 ع ي ؟

ولن ايمصدف  عال يحل  ذا من لن يكون من األصل ل  تأكد ايكتاب  ذا من لصل ايكتاب الَجَواب:

و يكون تأكد لن  ذا ايسيقط ويف لو راو  ايكتاب األص ي  و ايذ  كتب  ذهع  ذا ايسالم و ذه ايرتقيةع ل

 ايحاية األويب يحافظ ع ب ايرواية.

ا ميا يكيون األمير حسيب ايصيورة اي انييةع  ع◙يويف ايحاية اي انية ي  لن يبدا ع ي  ايسالم ب وك يير 

  ◙ولن م ال  حيدما يذكر ع ي 
 
ا ميا يقيا  يذا مين  ع ي  ايسالم لو ايحسن ع ي  ايسالمع قاا ع ي فك يير 

؛ ألن  ذا كميا تقيدم ع يب ديبيل اييدعاءع -إن شاء اهلل-من األصلع واييلب يف  ذا يسير ويي   عايدساخ

 ويي  ع ب دبيل ايرواية.

َؤال عديد قويي  صي ب اهلل ع يي  وآيي  ودي م ميايفية  «ع ب»ب ض اي  ماء يرى لن  البد من إضافة  :السُّ

 ؟ي راف ة

اب:  و   :قيواتهلل ع يي  وآيي  ودي مع ويجيوز لن صي ب ا :تقيوايجوز لن األمر يسير  وفيما يدبني لنايج 

 ص ب اهلل ع ي  وع ب آي  ود م.

َؤال  يو تكرمتم ع يدا لعدتم إجازتكم يدا يت ذر ذي  ع يدا األدبوع ايماضي. :السُّ

 ولجيزه إن شاء اهلل. -ع ي  رحمة اهلل-من يم يكن حاضر يزورنا يف مكتبة ايشيخ : الَجَواب 

َؤال  ؟ما لن ما عر  ع ي يف كل فن واحد صوييين يف كتب ايمصل  ما وج  ذكر آراء األ :السُّ

 ذا دؤاا وجي ع ال ش  دم تم ايسؤاا يقوا لخوكم: يماذا تذكر آراء األصوييين يف ع يم : الَجَواب

 ايحديت؟
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لن  ذه مسأية من ايمسائل ايمشرتكة بين ع م لصوا ايفقي  وع يوم ايحيديتع فيتك م  :السبب يف ذلك

م فيها ايمحدثون؛ ف ذي  تذكر لراء األصوييين؛ ألهنم تك موا ع ي  و يم ع يب ع يم فيها األصوييون وتك 

 يحتذى ب  وتذكر لراء ايمحدثين.

لنيي  ال ي ييزم ميين كيون اي ييايم اشييتهر بأنيي  لصييويي لنيي  ال ع ييم ييي  يف  :تعل،،  به،،ذه المس،،أل آخ،،ر مُ  وأم،رب 

ا  يف ايوقييت نفسيي ع يكييون خليب ييا ايحييديت ويييم يكدبيي  ويييم يأخييذوا عديي ع فهييو يكييون لصييويي ا و ييو محييدث 

ا وينوي اع يي  بين  ذه اي  وم يا إخوان لدوار تحد   ع  ا وحدود تمدا من ايدخوا فيهياومحدث اع يكون فقيه 

ا فهو من ل    ا جيد  ا وب   في  مب ن   مينع ولما ميا  يو حاصيل  يرتك  يم يكن من ل  يم ومن  عمن ط ب ع م 

حيدث عين وال يسيتندي ايم   عيكين كيذي  يف األعصيار ايمتقدمية  ذه األعصار يزوم ايتيصصا ع فإن  يم

فسيير عيين ايفقيي  و كييذاع يدبنييي وال ايم   عوال ايفقييي  عيين ايتفسييير عاألصييوا وال واألصييويي عيين ايحييديت

ا يف اي  وم ايشرعية جمي ها؛ بل حتب ع وم اآلال  ايتي توصل إييها.  يلايب اي  م لن يكون مشارك 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَص  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  لَّى اهَّلل وسلَّم 
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 ؒ  هظمَقهل ع نَّ               

 َتْخِرْيُج ع سَّهِقِط

،اِقُط: َوْه،َو اللََّح،ُ   - 584  َوُيْكَت،ُب السَّ

 

 َحاِش،،،،،،َيً  إل،،،،،،ى اْليَِم،،،،،،ْيِن ُيْلَح،،،،،،ُ   

 ْل،َيُكنْ َما َل،ْم َيُك،ْن آِخ،َر َس،ْ رَ وَ  - 585 

 

ل،،،،ى َفَحُس،،،،نْ   ْْ ،،،،ُ ْوُر َأ  لَِف،،،،ْوُث َوالسُّ

،،،ْقِط ِم،،،ْن َحْي،،،ُ   - 586  َجْن لِلسَّ  َوَخ،،،رِّ

 َسَقطْ 

 ُمنَْع ِف،،،م َل،،،،ُه، َوِقْي،،،َل: ِص،،،،ْل بَِخ،،،،طْ  

 َوَبْعَدُه اْكُتْب َص،لَّ َأْو ِزْد َرَجَع،ا - 587 

 

ِر الَكِلَم،،،،َ  َل،،،،ْم َتْس،،،،ُقْط َمَع،،،،ا   َأْو َك،،،،رِّ

 َل،،،،ْبسب َولَِغْي،،،،رِ األَْص،،،،لِ َوفِْي،،،،ِه  - 588 

 

ْج بَِوْس،،،،،،ِط كِْلَم،،،،،، ِ    اْلَمَح،،،،،،لِّ  َخ،،،،،،رِّ

ْج َض،،بِِّب وَ  - 589   )لِِعَي،،اَ (: َلَ ُتَخ،،رِّ

 

َحْن لَِخ،،،،ْوِف َل،،،،ْبَس َوُأبِ،،،،ي   َأْو َص،،،،حِّ

 ع تَّْصِحْيُح وع تَّْمِرْيُض َواو ع تَّْضِبْيُب 

ل،ى اْلُمَع،رَّ ِ  - 590 َْ  )  َوَكَتُبْوا )َصلَّ

 

،،،،كِّ    إِْن َنْق،،،،َلً َوَمْعنً،،،،ى اْرُتِض،،،،ي لِلهَّ

ُضْوا َفَض،بَُّبْوا )َص،ادًا( ُتَم،ّدْ  - 591   َوَمرَّ

 

ِي َص،،،،لَّ ُوُرْودًا َوَفَس،،،،ْد    َف،،،،ْوَث ال،،،،ذَّ

 َوَض،،بَُّبْوا فِ،،ي اْلَقْ ،،ِع َواإِلْرَس،،الِ  - 592 

 

ُص،،،،رِ اْلَخ،،،،َوالي  ْْ ،،،،ي األَ
 َوَبْعُض،،،،ُهْم فِ

ْ ِ  ا - 593  َْ نَْد 
ِْ ٍَ إِذ َم،،،،،،ا  ألَْسَماَيْكُتُب َصادًا   ُت،،،،،،ْوِهُم َتْض،،،،،،بِْيبم، َك،،،،،،َذا

 َيْخَتِصُر التَّْصِحْيَل َبْعضب ُيْوِهمُ  - 594 

 

َم،،،،،،،،ا َيِمْي،،،،،،،،ُ ُه َم،،،،،،،،ْن َيْفَه،،،،،،،،مُ    َوإِنَّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 .ما زيدا يف يف باب لو نوع كتابة ايحديتع وايمصل حا  ايتي يست م ها ايمحدثون يف كتابة ايحديت

ين يقيرل يف ميلوطيا  ايحيديتع فيإن  يذه فهذه ا  ألمور كما مر م دا يف دروس ماضية يحتاج إييهيا م 

فق يية  عاألشياء ايتي نو ع يها ايحافظ اي راقي  هدا فيها يف األيفية يجد ا ايقارئ يف ايميلوطا  عيان يا

ا.  ايتيري  ي ساقط وايتصحي  وايتمريض وايت بيبع  ذه مست م ة يف ايميلوطا  ك ير 

إن ايكتاب ك ما ك ر  في   ذه األمور دا ع ب صحت ع فال يظن ظان لني  إذا وجيد  :اي  ماء يقويونو 

يف ميلو  ك رة االدت ماا ي ت بيب وايتييري  وايتصيحي  لن  يذا ييدا ع يب رداءة كتابية ايداديخع بيل 

 باي ك  يدا ع ب تحري  وضبل  ومزيد إتقان .
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ايصد ة إذا وجدوا ميليو  فيي  م يل  يذه األميور: فيي  ف ذي  يفرح ايمحققون ايذين عدد م دراية ب

ت بيبع في  تصحي ع في  تيري ع في  حواشيع فيإن  يذه ايميلوطيا  تيدا ع يب عدايية ايداديخ وكمياا 

 ا تمام  وإتقان  يدسي .

اِقطِ ) يقوا ايحافظ اي راقي: ُْ السَّ  .(َتْخرِْي

ثين بم ان ك يرةع فهدا  «يْخرت»ك مة  يي  ع يب ايم ديب ربميا اييذ  يتبيادر  (ْتخري)تمر عدد ايمحدِّ

ا ين  :إيب ايذ نع فمر م داع وربميا مير م كيم ك يير  لن مصيل   ايتييري  ايميراد بي  عيزو األحادييت إييب م 

ا.  لخرجها ما بيان حكمها صحة وض ف 

ين   ذا ايتيري  يف باب اي  لع يف باب ايتصديف يسمب ايتيري  هبيذا ايم ديب عيزو األحادييت إييب م 

ا.لخرجها ما   بيان حايها صحة وض ف 

ييا يييراد بييايتيري  م دييب آخيير يف ب ييض ايسييياقا ع فميي ال    يوجييد ع ييب ب ييض األجييزاء ايحدي ييية لي  

ي ِّيو تييري  فيالن ايفيالينع فميا م ديب ك مية تييري   ايم  فوائد فالن تيري  فالنع فوائيد مي ال   :يقويون

ا إذا لرادوا لن يقيدموا إييب شييخ ألن ايم   عايمقصود هبا االنتقاءع انتقياء وانتيياب فيالن  هدا؟ ثين قيديم  حيدِّ

ا ولررهبيا و و ك ير ايرواية ك ير ايسماعع فيإهنم قبيل لن يك ير األخيذ عدي  يدتقيون مين لحاد ي ي  لعال يا ديدد 

ثين بايتيري ع فإذا وجدتم فهذا االنتقاء ي  ع ولعز ا فالن تيري  فالنع ما ايمقصيود  فوائدسمب عدد ايمحدِّ

يي» ا ل  انتقيياءع صيياحب ايكتيياب األصيي ي ميي ال  ايتيييري   هديي هبييذا؟  ييذا  ييو صيياحب  «وفوائييد ايمي ِّ

ن ايذ  انتقب  ذه األحاديت؟  في  تيري  فالن. : و ايذ  قيل األدانيدع يكن م 

ايداديخ إنميا يدسيخ ايملبيوعع ثيم يقيوم  ؟ما معنى تخ،ريْ الس،اقطومن  ذا ايتيري  تيري  ايساقط 

يقيوم بتييري  ايسياقطع يسيت مل  يكالم ع ب دبيل اييلأع فماذا يف ل؟بمقاب ت  يتبين ي  لن  لدقط ب ض ا

ب يد ق ييلع يسيت مل عالمية تشيير إييب موضيا اديتدراك  يذا  -إن شياء اهلل- لكتبهيا يكيم اآلن عالمة مي ال  

فهديا ك مية  «تخ،ريْ الس،اقط»ايسقطع ثم يقوم بكتابة  ذا ايسقط يف ايحاشيةع فهذه اي م يية تسيمب عم يية 

 اد هبا ايم ديين ايسابقين.ال ير تخريْ

يبييين ايحييافظ اي راقييي  هدييا كيفييية ايتيييري ع كيييف تسييتدرك ايسييقطع ييي  آداب ومحييرتزا  تج  يي  

 تحرتز من اييلأ فيقوا:

،اِقُط: َوْه،َو اللََّح،ُ   - 584  َوُيْكَت،ُب السَّ
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لالح يحق؛ ألن  ليحقت  بأص  ع كان مد  فسقط ثيم  ذا ايكالم ايذ  دقط من ايدو يسمب يف االص

 ليحقت  ب .

 يقوا:

،اِقُط: َوْه،َو اللََّح،ُ   - 584  َوُيْكَت،ُب السَّ

 

 َحاِش،،،،،،َيً  إل،،،،،،ى اْليَِم،،،،،،ْيِن ُيْلَح،،،،،،ُ   

 َما َل،ْم َيُك،ْن آِخ،َر َس،ْ رَ َوْل،َيُكنْ  - 585 

 

ل،،،،ى َفَحُس،،،،نْ   ْْ ،،،،ُ ْوُر َأ  لَِف،،،،ْوُث َوالسُّ

قيوا لوال: ي ب ايكتاب ايذ  نسييت ع ووجيد  فيي  ديقل ا فكييف تسيتدرك ؟إذا رج ت إي :ل  يقوا 

 مدبع ال تكتب  ع ب ايحاشية ايي سرىع  ذا شيء.تكتب  ع ب ايحاشية ايي  

: لن  ن م تكتب  يف ايحاشية اييمدب بشر ع و و لال يكيون ايسيقط وقيا يف آخير ايسيلرع الهيء اآلخر

 سرىع دأذكر دبب ذي .  يف ايداحية ايي  آخر ايسلر يكون إيب جهة اييسارع فهدا تكتب

ا لوا شيء نقوا  لن  ي كتب يف ايداحية اييمدب إال إذا كان يف آخر ايسلر فيكتب بايداحية اييسرى. :إذ 

الع يقيوا تكتبي  مين  كيف يكتب؟  ل تكتب  ع ب نف  اتجاه ايكالم يف ايدو األص ي لم يي  طريقية؟ 

ا إيب فوق من لدفل إيب فوق يقوا م    من لدنب إيب لع ب.تجه 

ا ايكالم م ال   قط يكيون مين لدنيب إييب لع يبع ديأكتب  يكيم  ايكتابة تكون من اييمين إيب اييسارع ايس  إذ 

 ونفرغ مد . -إن شاء اهلل-ب د ق يلع ب د لن نجما األبيا  

لى َفَحُسنْ )قاا:  ْْ ُ ْوُر َأ سيلر األوا فكيف تبيدلع  يل تبيدل باي عربما كان ايسقط لك ر من دلرع (َوالسُّ

: الع ايسيلور تبيدل ا مين لع يب فحسين ل  تبيدل يقول ل،ك من ناحية ايدوع ثم ايسلر اي اين و كذا لم ال؟

 ايسلر األوا ثم تدزاع اي اينع اي ايتع كما نكتب  اآلن.

وقا ايسقط بين ك متيينع فتكتيب عالمية  اآلن  ذا  و ايسلر ايذ  وقا في  ايسقطع لين وقا ايسقط؟

ايسيقط  ي المة ايمتجهة إيب ناحية اييمينع  ذه تسمب عالمة ايتييري ع كييف ليين تكتيب؟ايتيري ع  ذه ا

 من ايداحية اييمدبع إال إذا كان يف آخر ايكالم فإن  تكتب  يف ايداحية اييسرىع  ذا األمر األوا.

ثدا د يد كيف تكتبها؟م ال  ع (َوْلَيُكْن ... لَِفْوُث ) األمر اي اين قاا: تكتبهيا  كيذا  : يقيوا يي  دقطع حد 

د ا  ث  ربميا جياءك ديقط يف ايسيلر ايتياييع فأنيت تحتياج لن  :يقيوا يي  د يد إذا ما تكتب ايسقط يماذا؟حد 
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تكتب  يو كتبت من لع ب إيب لدفل الخيت ط ايسيقلانع فيبقيب يي   يذا ايقيرار ي سيقط اي ياينع و يذا ي تير 

ثين وايدساخع  ذه مسأية.  مدتهب ايذكاء وايفلدة من ايمحدِّ

اآلن  : تكتيب مين فيوق إييب لديفليق،ول ل،ك : إذا كان ايسقط عيدة لديلر كييف تكتبي ؟مسأل  أخرى

ثدا د يدع قياا  :تقوا دقط حديت كامل بين  ذين ايموض ين كيف تكتب ؟ د ا حد  ث   حسينع وتبيدل مي ال  حيد 

 ايسلر اي اين تحت .

ثم تدزاع فهذه  ي طريقة كتابية   تر لع بع و ذا ي تر لدفلع فتكتب من فوقاآلن  ذه األدلر  ذا ي  

 .ايسقط

ا لوال    : ييرج ايسقط ب المة ايتيري .إذ 

 : يؤتب بايسقط من ايداحية اييمدب.ثانًيا

مية تف يل يي  عال ذا يم يكن ايسقط يف هنايية ايسيلرع فيإذا كيان يف هنايية ايسيلر مياذا تف يل؟إثاي  ا:  ذا 

مين لجيل لني  ييو وقيا عديدك ديقطع لو  حاشية اييمدب؟ ذا يماذا اختار ايع تيري  وتكتب  يف حاشية ايسلر

 ع يماذا اختاروا ايحاشية اييمدب؟لن  م ال  

يحتميل لن يأتيي  ب يده  قايوا: ألن  يو فرضدا لن ايسقط كتبت  يف ايحاشية اييسرى ماذا تدر  يحتميل؟

ع ايقيارئ  ايحاشيية اييسيرى فيدتبي دقط آخرع  ذا ديتكتب ع فميا يحصيل؟ يحصيل ت يار ع مي ال تكتبي  يف

 فكتابت  يف ايحاشية اييمدب احتياط ا لن يقا دقط ب دهع فيكون عددك ايحاشية اييسرى يكتابة ذي  ايسقط.

يف موضي    يذا -إن شياء اهلل -ولما كتابت  من لع ب إيب لدفل من لجل حصرهع وكيالم آخير ديدقرؤه 

ثين.  ثم قاا:  و تيري  ايساقط وكيفيت  عدد ايمحدِّ

َجْن  - 586 ،،،ْقِط ِم،،،ْن َحْي،،،ُ  َوَخ،،،رِّ  لِلسَّ

 َسَقطْ 

 ُمنَْع ِف،،،م َل،،،،ُه، َوِقْي،،،َل: ِص،،،،ْل بَِخ،،،،طْ  

ج ايسقط من محل ايس   ذا م ل ما ف  دا  دا ت    قطع وتدتب  ألمر مهم و يو لن عالمية ايتييري  تكيون يرِّ

ي كميا -ألن وضي ها فيوق إحيدا ما  عقطع وال تكيون فيوق إحيدا مابين ايك متين اي تين وقيا عديد ما ايس 

خرىع فتكون اي المة يف ايفراغ ايذ  بين ايك متيينع ايداليية ع يب لن  يذا آخر ي  دالية ل    ذا ألمر   -ديأيت

 ايدو داقط من ايفرعع و و موجود يف األصل.
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ب ض ايدساخ يف ل طريقة رير جيدةع ماذا  ب  همع (َوَبْعَدُه اْكُتْب َصلَّ ..َوِقْيَل: ِصْل بَِخطْ )  ثم يقوا:

و كييذا يصييل عالميية  عيشييوه ايكتابييةع وال تحتيياج إيييي و ييذا صييل  ييذا اييييط بايسييقطع يييذ ب وي يف ييل؟

 ايتيري  بايساقطع و ذا ال يستحسن؛ ألن  يشوه ايكتاب.

ا ذكر اع و ي لن  ب يد لن تيتم ايسيقطع ب يد لن تسيتدرك  مياذا تف يل؟ تكتيب يف هنايتي   بقي مسأية لي  

مين ع ل  لن  قيد صي  ايكتياب باديتدراك  يذا ايسيقط ص ؟ك مة ص ع تكتب  دا يف هناية ايسلر ما م دب 

األمور اي ليفةع اآلن نحن يف تصحي  دفاتر ن مل ونصح ع  ي نفسها صح ع فهيي ميأخوذة مدهياع فهيذه 

 .اختصار يهذه

جيا ي موضيا وجيبع و يذا ق ييل وال يستحسينع تكتيب صي  رجياع ل  ار صلب  هم يكتب ب د 

ِر الَكِلَم، َ ) يكرر ايك مةع قياا: ل؟وب  هم ماذا يف ع ايذ  عدده  ذه اي المة ب  يهم يكيرر آخير ع (َأْو َك،رِّ

اقطع يف ايكيالم األصي ي يكرر يا يف ايكيالم ايمسيتدركع وال يستحسين  يذا؛ ألني  ك مةع آخر ك مة يف ايس  

ع يقتصير ع يب كتابية ايسيقط دون تكيرارال يستحسينع  ن ايك مة  كذا مكررة يف األصليظن ايقارئ لربما 

رة فيقرؤ يا مكيررةع ألني  ربميا يظين ايقيارئ لن  يذه ايك مية مين األصيل مكيرع (َوفِْيِه َل،ْبسب ) ويذي  قاا:

 ثم قاا:ع ويكتبها مكررة

 َولَِغْيرِ األَْصلِ ........................ 

 

ْج بَِوْس،،،،،،ِط كِْلَم،،،،،، ِ    اْلَمَح،،،،،،لِّ  َخ،،،،،،رِّ

  ذه ايمسأية ايتي لشرنا إييها قبل ق يل. 

 ك مية رام ية ايم ديبع فرتييد لن   ق ع ب ك مة م ال  ء آخر إذا لرد  لن ت  يف شي ع ذا تيري  ايساقط

ن ي ر  ك مة من رريب ايحديت اييذ  ي ير  يرفيا تشرح م دا ا يف ايحاشيةع م ال    لعلونا ك مة رريبة م 

ألني   عال يكتيب عالمية ايتييري  ب يد ا ولراد يشرح م دا اع ماذا يف ل؟ايبذاذة كتب ايدادخ ع ايبذاذةع يده

ج يسيقط فيج يل عالمية ايتييري  ع يهياع ويكتيب  ديا م دا يا إذا ميا ع يو كتبها ب د ا م دب ذي  لن  دي يرِّ

 ذه اي المة ايتي بين ايك متين يتيري  ايسقطع و ذه اي المة ايتيي  ايفرق بين  ذه اي المة و ذه اي المة؟

 لو بيان إشكاا يف  ذه ايك مة. عع ب ايك مة نفسها يبيان م دب

ج ع ب نف  ايك مة فهو من تصير  لن  ذا ايس   :آخر وفرثب  قط  و يف األصل موجودع لما  ذا ايمير 

ايميتنع وال يف داخيل يكتبي  ؟ ايدادخ؛ ف ذي  ايمحقق ايذ  حقق  ذا ايكتيابع  يذا اييدو مياذا يف يل بي 
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م ل  يذا فيال  لما يفع إن  دقط من ايدسية وادتدرك  ايدادخ يف  امشها ال ي زم  ذي  :يقوا ي زم  حتب لن

حقق لن يدقل  ذه ايك مة يف ايدوع ال يجوز يي ع بيل ع يي  لن يكتبهيا يف ايهيامشع ويقيوا: كتيب يجوز ي م  

عيرفتم ايفيرق بيين . يف ايهيامش ايدادخ كذاع كتب ايدادخع ويذكر عالمة ايتيري ع وقاا كذا فأين يكتبها؟

 األد وبين.

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

ْج َض،،بِِّب )لِِعَي،،اَ (: وَ  - 589  َلَ ُتَخ،،رِّ

 

َحْن لَِخ،،،،ْوِف َل،،،،ْبَس َوُأبِ،،،،ي   َأْو َص،،،،حِّ

يييا  صيياحب كتيياب   سييت مل عالميية يييرى لنيي  ال ت   «اإللم،،ا  يف تقيي،،د الرواي،،  والس،،ما »ايقاضييي ع 

ةع ويها لشكاا ك يرة مدها  يذهع ومدهيا لك ير سمب ضب   ذه ت   ةع ما  ي اي بة؟ست مل اي ب  ايتيري ع وإنما ت  

ة هبيذا يف ايميلوطا  هبيذا ايشيكلع لو هبيذا ايشيكلع  يذا لك ير ميا يف ايميلوطيا  رديم اي يب  ما رليت 

 ايشكل.

 ا ايباب.ي قفل هب إن اي بة ل خذ  من ضبة ايباب اي بة ايتي :قايوا 

م يل .... فت قيد يي  وب  هم قاا لهنا ل خذ  من ضبة اإلناءع حيدميا يدكسير اإلنياء وترييد لن ت قيد يي  

 شك ها. ضبةع فهذا  و

ثين كما قاا اي  ماء:  ي رلس   صادع يكن لك ر شكل  ذا و ذا.ايقاا ب ض ايمحدِّ

ايسيقط فتسيتدرك يقوا ايقاضي عيا  لني  تسيت م ها يف ضيب ايسياقطع  : إًذا من استعماَلت الضبَّ 

ر  كما  ا.م   دابق 

فرع وقرر ع نن  ذا ل بيإ :يكن يقوا ي  ايحافظ اي راقي ي يبة يهيا اديت ماال  ل ل اي  يم لن اي دي ر 

يا ي   ل  لهنيم ع ب حبيذون نفيي اي  يدتأيتع بيدما تيري  ايسقط فيست مل ما اي المة ايسيابقةع واي  مياء دائم 

 يكي ال ي تب  بنيره. عآخر ست مل  ذه اي المة يف شيء  دادب  وت يق ب ع وال ت  ادت م وا يكل شيء عالمة ت  

 ر.ندظر يف ايشرح  ل ذكر شيئ ا يم نذكره كما م

ا يكتابة ايتصحي  وايتمريض.  ندتقل إذ 

 .(التَّْصِحْيُل والتَّْمرِْيُض َوهو التَّْضبِْيُب ) يقوا ايحافظ اي راقي:

ا عددنا  هدا ثالثة مصل حا :  إذ 

 ايتصحي  وايتمريض وايت بيب.
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 ايتمريض وايت بيب م دا ما واحدع مرتادفان.

 لما ايتصحي  فقاا:

590 -  َْ  )  ل،ى اْلُمَع،رَّ ِ َوَكَتُبْوا )َصلَّ

 

،،،،كِّ إِْن َنْق،،،،َلً َوَمْعنً،،،،ى اْرُتِض،،،،ي   لِلهَّ

ل  جياء   ل  لهنم كتبيوا ك مية صي  ع يب ايكيالم اييذ   يو عرضية ي شي ع يمياذا عرضية ي شي ؟ 

يكتيب ع يهيا صي  ييقيوا فظيل ع وايدادخ راويية ايكتياب قيد ضيبلها ايك مة ع ب خال  اي نة ايم روفةع

يكتيب ها فيال تشي  يف ضيبلهاع وتقرل يا ع يب خيال  ميا كتبتهياع فهديا تبلانتب   ذه ايك مة لنا ض :ي قارئ

ا ص  تست مل ع ب ايكالم ايذ   و ع  ع صلك مة  ي ش  و و يف لص   صحي ع  و صيحي  يكين  رضة  إذ 

أكد مدهيا فيال تنير ياع فهيي وانا مت عانتب  لنا قد لتقدت كتابتها :ايقارئ قد يش  في ع فايدادخ ايحارس يقوا

 .«صل»ا ادت ماا ك مة  ذع صحيحة

ي)م دا قبل ق ييل اديت ماا آخير يك مية  ومر   و يو يف هنايية ايسياقط يكتيب ايداديخ صي  ل  تيم  ( ص 

 وص  ايكتاب بادتدراك  ذا ايسقط.

 ثم قاا:

ُضْوا َفَض،بَُّبْوا )َص،ادًا( ُتَم،ّدْ  - 591  َوَمرَّ

 

ِي َص،،،،لَّ ُوُرْودًا َوَفَس،،،،ْد    َف،،،،ْوَث ال،،،،ذَّ

 .والتمريضانتقل إلى التضبيب  

لصيل اي يبة فيمياذا؟  و كتابة اي بة كما ذكرناع يكن  ذا ايت بيب وايتميريض ي سيت مل : التضابيب 

ل  ؛ ايكيالم اييذ  صي  نقيال  وفسيد م ديب ذكرناه قبل ق يلع وايتمريضع ايت بيب وايتمريض ي ست مل يف

 عال تكون صحيحة فراج هيا لنا  كذا وجد  ايك مةع يكن فيها إشكاال  ربما :لن ايرواية ايدادخ يقوا ي 

يفه،و يق،ول ل،كع لو  و جازم لهنا رير صحيحةع يكن وجد ا يف ايدسية األصل ايتي نق ها عد  ق  يذه : حقِّ

ع خلييأ  فييإن فيهييا  عايك ميية ييا عالميية تمييريضع مييا م دييب تحقيييقعالميية فكأهنييا لو فيهييا إشييكاال  ع وقيياا لي  

 فاددع فيها فساد فراج ها وصححها. ا شيء   ذه ايك مة فيه :ل  لن  يقوا عك  ايتصحي ؟ ايتمريض؟

ا من حيت ايروايةع يكد  فادد من حيت ايم دبع ففيي  ا تست مل  ذه اي بة إذا كان ايكالم صحيح  فإذ 

 .من لجل لن يراجا ايقارئ ب د ذي   ذه ايك مةع لو  ذا ايدو ييصحح  عة ذه ايحاية تكتب ع ي  ضب  

 ثم قاا:
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 ْ ،،ِع َواإِلْرَس،،الِ َوَض،،بَُّبْوا فِ،،ي اْلقَ  - 592

 

  .................................... 

حيدميا ييأيت يف ايسيدد عين  ة يف موضا ايقلاع ما  و موضا ايقليا واإلردياا؟ب  هم يست مل اي ب  

يج ييل  ♀وردييوا اهلل  الحس،،نع يج ييل بييين ♀ايحسيين ايبصيير  عيين ردييوا اهلل 

دد ماي  عين ابين عميرع فيج يل ع يب  جاء يف ايس  و م ال  لع لرد  انتب  فهذا اإلدداد م   :يقوا ي ع عالمة ضبة

 انقلاع يف اإلدداد فانتب . :يقوا ي   داع ضبة «عن»ك مة 

ا  ذا م دب قوي :  إذ 

 َوَض،،بَُّبْوا فِ،،ي اْلَقْ ،،ِع َواإِلْرَس،،الِ  - 592

 

ُص،،،،رِ اْلَخ،،،،َوالي  ْْ ،،،،ي األَ
 َوَبْعُض،،،،ُهْم فِ

ْ ِ  األَْس  - 593  َْ نَْد 
ِْ ٍَ إِذ َم،،،،،،ا  َماَيْكُتُب َصادًا   ُت،،،،،،ْوِهُم َتْض،،،،،،بِْيبم، َك،،،،،،َذا

 ما م ب  و ادت ماال  اي بة وايتصحي . الولبي  د ذا ت 

سياخ يسيت م وا عالمية شيب  اي يبة دبهوا لن ب ض ايد  يكن يريد ايحاظ اي راقي وقب   ابن ايصالح لن ي  

يد د:ايف يقيوا ل  حيدميا  عكتبون عالمية صياد عديد عليف األديماءيف رير ما م بع في ثدا فيالن ابين  يس  حيد 

انتبي  ال  :فالنع وفالن ابن فالنع وفالن ابن فالنع فيج ل ع ب اي لف ايواو يج يل ع يي  ضيبة يقيوا يي 

ا مميا يسيت مل ع رواة يرو  عدهم  ذا ايشيخ وتج ل  ذه ايواو عد دةع فإنما  ذا اإلدداد في  عدة   عتأ  فيإذ 

 ب ض.دماء ب  ها ما ساخ عالمة تشب  اي بة عدد علف األفي  ايد  

ا إذا  عاحيذر ال تج يل  يذه اييواو عدي  :تأيت  دا م ل رلس ايصادع يقوا يي  ألني  يسيو  إشيكاال  كبيير 

دبهي  ع يب لن  ديا عن طبقت ع فهو يريد ع يب لن ي   و ع إذا تنير  ايواو فإن  دتدق  ايرايهذا جئت ترتجم 

 علف ويي  عد دة.

 ع يب يردمها بشيكل ايصياد فقيط يقتصير ع يب ايصياد مي ال   صلبدا ك مة  ؟أيًضا بعضهم ماذا يفعل

 دبيل االدت جاا.

ا تدب  إيب لن  ربما كتب ك مة   ة م ديب ذيي  لن ع واي يب  ض،ب ع فيتظن لهنيا هبيذا ايشيكل مي ال   لَص فأي  

 يذا ايكيالم  :واألمير ال خيال  ذيي  و يو بياي ك  يرييد لن يقيوا يي  عايكالم ايذ  تحتهيا فيي  إشيكاا

 صحي .

ا  قارئ ايميلو  لن يفهم اصلالحا  ايدادخع و ذا ايفهم يتم عن طريق اديتقرائها  ي ل ايقارئفإذ 

 يكن ما م ب تقريره  و األصل ايذ  يست م   ايدساخ.ع تقراء ادت ماالت  يهذه ايمصل حا اد
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   قاا:

 ك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ذاٍ إذ م،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا

 

  .................................... 

 ْعضب ُيْوِهمُ َيْخَتِصُر التَّْصِحْيَل بَ  - 594

 

َم،،،،،،،،ا َيِمْي،،،،،،،،ُ ُه َم،،،،،،،،ْن َيْفَه،،،،،،،،مُ    َوإِنَّ

ين ال يمييز لن  يذه   ين ال يفهيمع وم  يا فييرتك فقيط ايصيادع فييظن م  ل  ب  هم يست مل ايتصحي  ناقص 

ضبةع ولن ايذ  تحتها مشكلع وايدادخ يريد اي ك  لن  يذا ايكيالم صيحي ع وإنميا لراد لن يكتيب صي  

 فاختصر ا ي ج ة ايكتابة.

 هبذا ايقدر ونأخذ األدئ ة. نكتفي
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َؤال ا؟ :السُّ   ل يمكن عدد قراءة ايكتب ادت ماا  ذا ايتيري ع عددما لجد دقل ا لو تصحيف 

 ن م ممكن ذي ع يكن بشر  لن يكون ايكتاب كتاب  لنتع ولما كتاب ريرك ال ت  ب في .: الَجَواب

ا من ذي ع ويست متو م  ا آخروشرب  اع فال تزد يف ايكتاب إال ب د ايتحقق؛ ألني  : و و لن تكون متأكد 

ا.  ربما  ذا ايي ظددت  نقو  و روايةع ويي  نقص 

 : لن  البد من ايتحقق.ففًذا أوًَل 

 يف في  ما يي  مد ع ربميا يكيون : لن يكون ايكتاب كتاب ع لما كتاب اآلخرين ال يريدون لن ت  وثانًيا

ا تشوه يهم كت  بهم بما ال يرت ون .ذي  ع ب دبيل اييلأ مد ع ولي  

َؤال  إذا كان يف ايحديت لك ر من ك مة يبيان م دا ا  ل يشير يها ايدادخ بدف  ايرمز؟ :السُّ

ما يف ايشرح يكتبون ايحاشية بال عالمة تيري ع يف لك ر ايميلوطيا  ب  ن مع  م يف اي ادة ر  : الَجَواب

جتع ل  كتبت عالمة  ون بال عالمة تيري ع يكن يو خر  ايتيري   يذه ي يدة ك ميا  ال بيأس بشير  ي حش 

 لال ي تب  األمر.

َؤال ن ايذ  يقوم بتيري  ايساقط ليي  من ايالزم ايحفاظ ع ب ايميلو  كما  و؟ :السُّ  م 

ايذ  يقوم بتيري  ايساقط ايدادخ نفس ؛ ألن  مر م ديا لن ايداديخ إذا نسيخ مياذا يف يل ب يد : الَجَواب

األديلرع فيقيوم باديتدراكها   لثداء ايكتابة دقط عدده ب ض ايك ما  لويقابلع فإذا قابل وجد لن  يف ذي ؟

 .كيف يستدرك  ي  ذه ايلريقة ايتي ذكرنا اع ايدادخ نفس ع بدفس 

يف ب ض ايمرا  ب ض اي  ماء ربما ادتدركواع يكين األصيل لن ايداديخ نفسي   يو اييذ  يقيوم هبيذه 

 اي م ية.

َؤال  ما م دب ايمشق وايت  يق؟ :السُّ

دمي  ايحيرو  دون لن يبيدهيا دون لن يبيين  :والتعلي،  ديرعة ايكتابية. :المه، ذكرنا  يذاع  :َوابالَج 

 ردمهاع  ذا  و ايمقصود بايمشق وايت  يق.

 قايوا: ويدقط ايمهمل ايحاء لدف  .

َؤال  نريد شرح  ذين ايبيتين: :السُّ

 َوُي،،،،نَْقُط اْلُمْهَم،،،،ُل َلَ اْلَح،،،،ا َأْس،،،،َفَلَ  - 566

 

ٍَ اْلَح،،،،ْرِف َتْح،،،،ُت َم،،،،َثَلَ َأْو َكْت،،،،ُب    َذا
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لقالمكم  ذا لص ية فمس  ايسبورة شاقع واحد مدكم يمس  يديا  يذه ايسيبورةع ييو كيان  اإلشكاا لن

 كأهنا كتابة ما ال ي مس . -ما شاء اهلل- داك ماء مسحها 

 إذا نشرح  ذين ايبيتين.

ر   ا م ال ك مة: م  ب يان»م دا دابق 
ب يانع فمياذا يف يل؟إذا خشيي ايداديخ لن تقير «ح  كتيب تحيت تقياا  ل ج 

ا من جدس .  ايحر  حرف ا صنير 

ا  رع ذكير طريقية ل   :يكن يف ايحاء يف مسأية لخرى و ي ق يةع قايوا لي    يذا  خيرى يف ضيبطتج ل ب س 

اع وب  يهم يقيوا ا واحيد   :ايحر  ايمهمل ايسينع و ي لن تكتب ايدقا  ايتيي يدظييره تحتي  اختياروه صيف 

ا. عي ك تكتب  كذا با  يكن  كذا البد لن تكون صفا واحد 

ا تحتها. ؛يكن ايحاء ال تج ل تحتها نقلة  ألهنا تدق ب إيب جيمع فتست مل م ها ج  وا حرف ا صنير 

  ذا م دب قوي :

 َوُي،،،،نَْقُط اْلُمْهَم،،،،ُل َلَ اْلَح،،،،ا َأْس،،،،َفَلَ  - 566

 

ٍَ اْلَح،،،،ْرِف َتْح،،،،ُت َم،،،،َثَلَ    َأْو َكْت،،،،ُب َذا

 ُقَلََم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ً َأْو َفْوَق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ُه  

 

 

 

  .................................... 

م ل ايهالاع يكد  مق وبع فتج ل  يذه ايحياء  :ب  هم يقوان ..... ق دا كقالمة ايظفر  (فوق  قالمة)

 م ل ايهالا.

د مياذا ف يل؟ب  هم ج ل يف ايمشتنل يف إخراج ايكتب يق ب األمرع يجد م ال     ب سر ايدادخ وايمجيوِّ

سين كقالمة ايظفرع فهو يظن لن  ذا ايدادخ يكتيب ايدقيا  هبيذا ايشيكلع فيكتيب ب سير يكتبهيا كتب ع ب اي

ا  يذه  يي ع ب إال لن يقيا فيي ع فيانتبهوا ييذي ب شرع بيدما ايدادخ لراد لن يي ص  من  يذا ايظينع يكدي  لبي إذ 

 قاا:ع ايقالمة

.................................... 

 

 ْيِن َص،،،ّفم ق،،،اَلْواَواْل،،،َبْعُض َنْق،،،َط الِّس،،، 

  ذا كما مر قبل ق يل لن  يكتب ايدقا  تحت ايسين يف صف واحد. 

َؤال َحْن لَِخْوِف َلْبسَ ) ذا لخوكم يقوا: م دب قوي :  :السُّ  يف ل  بيت يقصد؟ (َأْو َصحِّ

   الَجَواب:

ْج َض،،بِِّب وَ  - 589  )لِِعَي،،اَ (: َلَ ُتَخ،،رِّ

 

َحْن لَِخ،،،،ْوِف َل،،،،ْبَس وَ    ُأبِ،،،،يَأْو َص،،،،حِّ
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  ذا كما مر قبل ق يل تيري  ايساقط بادت ماا  ذه اي المةع  ذه اي المة يتيري  ايساقط.

يا  يقول  ة يإلشكااع و ذا ايسيقط ة؛ ألن اي ب  اي ب   : ال. ال تست مل  ذه اي المةع ماذا تست مل؟ِْ

ل  -إن  يذا ل بيي  :وايكين ايحيافظ اي راقيي يقي عةع وال تكتب ايسيقط ب يدهتست مل اي ب   :مشكلع فيقوا

فض  م لن األصل لن تست مل عالمة ايتيري  وال تست مل اي بة.واألصل لن  ذا ما تقد   -ر 

،،َؤال يييا  مييا ايفييرق بيدهييا وبييين اي ييبة ايتييي ميير  يف ايتصييحي   :السُّ اي ييبة ايتييي ذكر ييا ايقاضييي ع 

 وايت بيب؟

 ل وتست مل ي ساقط. ي  يع يكد  يرى لن اي بة تست مل ع ب ايكالم ايمشك :الَجَواب

َؤال ا ويبين م دب كل رمز؟ ي ذه ايرموز  ل  :السُّ  ي توقيفيةع لو يستليا ايمقابل لن يج ل رموز 

ف يذي   يذا  عال ش  لهنا توقيفيةع ييست يف ايقيرآن وال يف ايسيدةع وردميا  يي مصيل حا  :الَجَواب

ع ي االقتداء هبيم وايتشيب  هبيميدبنع صل حا  تواضا ع يها ل ل  ذا ايفنع م يسمب مصل   ايحديتع م

اإلشكاا لن  إذا اصل حت يدفس  بمصل حا  ال ي رفها ايدياس لوق يتهم يف ع «  إن التهبه بالكراا َفََلح»

 اي ب .

اع فهيذا حاشي و و كتابة ع اآلن عددنا مصل   جديد ع رقم حاشيةع  ذا ما كان يست م   اي  مياء قيديم 

  من  ذه ايمصل حا .اع فيمكن ادت ماي  بدال  مصل   جديدع واآلن صار ادت ماي  شائ   

َؤال اآلن ب ض ايكتب ايملبوعية يكيون فيهيا ديقط يف األحادييت ايتشيكيل خليأ ي ك ميةع فهيل  :السُّ

 لصححها يف نسيتي؟

 ن م كما مرع يف شر  ايتحقق وبشر  لن تكون نسيت . :الَجَواب

َؤال ج إيي  فيإن  يذه قاا: قاا ايقا»يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح:  :السُّ ب لن يير  ضي عيا  ال ي ح 

يدخل اي ب  ويحسب من األصلع قاا وال يييرج إال يميا  يو مين نفي  األصيلع يكين ربميا ج  يل ع يب 

 و ايتصحي  ييدا ع ي ع وديأيت  ذا ايتصحيف وايتصحي  ب ده.ل عايحر  كاي بة

يي ع يهياع فيال تج يل ع يهيا الَجَواب: ضيبة؛ ألن اي يبة ع يب ايكيالم  إذا كانت ايك مية ترييد لن ت حشِّ

. عايمشكلع فأنت اج ل ع يها عالمة ايتيري ع وال تج ل ع يها عالمة اي بة  ألهنا تج    مشكال 

َؤال  إذا كان يف ايسلر ايواحد لك ر من دقط؟ :السُّ
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َؤال ع واي اييت فياألوا ع يب اييميين واي ياين ع يب اييسيار إذا كان يف ايسلر ايواحد لك ر من دقط :السُّ

  ب ماذا؟ع

ألن  عاي ايت ع ب اييسار تكتي  من لع ب إيب لدفلع يدزا يف ايحاشيية مين لع يب إييب لديفل :الَجَواب

 ايذ  قب   من لدفل إيب لع ب.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ُط وع  َمْحُو وع ضَّْرُبع َكْش

 َوَم،،،،َا يِ ْي،،،،ُد فِ،،،،ي اْلكَِت،،،،اِب ُيْبَع،،،،ُد  - 595

 

 َكْه،،،،، م ََوَمْح،،،،،وًا َوبَِض،،،،،ْرَب َأْج،،،،،َودُ  

 َوِص،،،،،ْلُه بِ،،،،،اْلُحُرْوِف َخّ ،،،،،م َأْو َلَ  - 596 

 

ْ ِف،،،،ِه َأْو َكْت،،،،َب )َلَ( ُث،،،،مَّ إل،،،،ى  َْ  َم،،،،ْع 

 َأْو نِْص،،،،،،،،،،َ  َداَرَا َوإَِلَّ ِص،،،،،،،،،،ْفَرا - 597 

 

،،،،،ْم َس،،،،،ْ َرا فِ،،،،،ي ُك،،،،،لِّ   لِّ َْ  َجانِ،،،،،َب َو

 َس،،،،،ْ رًا إذا َم،،،،،ا َكُث،،،،،َرْت ُس،،،،،ُ ْوُرهْ  - 598 

 

 َأْوَل َوإِْن َح،،،،،،،،ْرفب أَت،،،،،،،،ى َتْكرِْي،،،،،،،،َرهْ  

ُل َس،،،،،ْ رَ ُث،،،،،مَّ َم،،،،،ا - 599   َف،،،،،َأْبِ  َم،،،،،ا َأوَّ

 

َما   اِخ،،،،،،،ُر َس،،،،،،،ْ رَ ُث،،،،،،،مَّ َم،،،،،،،ا َتَق،،،،،،،دَّ

 َأِو اْس،،،َتِجْد َق،،،ْوَلَِن َم،،،ا َل،،،ْم ُيِض،،،ِ   - 600 

 

 َص،،،،،،،ُ  اْو َنْحُوُهَم،،،،،،،ا َف،،،،،،،َألِِ  َأْو ُيوْ  

 ع َ َمُل يف عْخِتَحِف ع رَُّوعَيهِت 

َل،،،،،،،،ى ِرَواَي،،،،،،،،هْ  - 601 َْ َلً   َوْلَي،،،،،،،،ْبِن َأوَّ

 

 كَِتاَب،،،،،،،،،،،ُه، َوُيْحِس،،،،،،،،،،،ِن اْلِعنَاَي،،،،،،،،،،،هْ  

َيا - 602   بَِغْيرَِه،،،،،،،ا بَِكْت،،،،،،،ِب َراَو ُس،،،،،،،مِّ

 

 ُمْعَتنَِي،،،،،،،،،،ا َأْو َرْم،،،،،،،،،،َ ًا اْو َيْكُتُبَه،،،،،،،،،،ا 

 َوَحْي،،،،،ُ  َزاَد األَْص،،،،،ُل بُِحْم،،،،،َرَا،  - 603 

 

َق،،،،،،،،،،،ُه بُِحْم،،،،،،،،،،،َرَا َوَيْجُل،،،،،،،،،،،و   َحوَّ

 عإِلَشهَرُة به رَّْمِز 

َثنَا( - 604 ،،،ي َكْت،،،بِِهْم )َح،،،دَّ
 َواْخَتَص،،،ُرْوا فِ

 

َل،،،،ى )َثنَ،،،،ا( َأْو )َن،،،،ا( َوِقْي،،،،َل: )َدَثنَ،،،،ا(  َْ 

َل،،،ى )َأَن،،،ا( - 605  َْ  َواْخَتَص،،،ُرْوا )َأْخَبَرَن،،،ا( 

 

( )َأَبنَ،،،،،،،،ا(َأْو )َأَرَن،،،،،،،ا( َو )اْلَبيْ    َهِق،،،،،،،،يُّ

 ُقْل،،،ُت: َوَرْم،،،ُ  )ق،،،اَل( إِْس،،،نَاَدًا َي،،،رِدْ  - 606 

 

ِه،،،ْد   ُْ ،،،ْيُ : َح،،،ْذُفَها   )َقاَف،،،م( َوق،،،اَل الهَّ

 َخ َّ،،،،م َوَلَُب،،،،دَّ ِم،،،،َن النُّْ ،،،،ِ  َك،،،،َذا - 607 

 

 ِقْي،،،،،َل َل،،،،،ُه: َوَينَْبِغ،،،،،ي النُّْ ،،،،،ُ  بِ،،،،،َذا 

  قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 ع فرق عدد ايكالم ع ب كتابة ايحديتو و اي (ايكشط وايمحو)عدد باب وقفدا يف ايدرس ايماضي 

ييا  يف ديكن قبل لن ن  خل يف  ذا ايفصل لنب  ع ب ايبيت ايذ  مر م دا فيما يت  ق بكالم ايقاضيي ع 

 ايبيت رقم خمسمائة وتس ة وثمانونع قاا:

َحْن لَِخْوِف  ْج َضبِِّب ... َأْو َصحِّ  َلْبَس َوُأبِي َو)لِِعَياَ ( : َلَ ُتَخرِّ

يا   ذا ايبيت ي  هدا شرحداه يف ايدرس ايماضي بيال  ما يريد ايمصدفع فايمصيدف يرييد بيأن عياض 

يقوا: إذا لرد  ايتيري  ي ك مة ايتي تريد بياهنا من ناحية اي بط لو من ناحيية ايتحقييقع فيقيوا:  ؒ 
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فقيطع وإنميا تج يل ع يهيا عالمية ال تج ل ع يها عالمة ايتييري ع واديت مل عالمية ايتييري  يف ايسياقط 

 ايت بيب ايتي مر  م دا يف ايدرس ايماضي.

ني  يج يل إ :إذا لراد ايكاتب لن ي  ق ع يهاع م ال ش   ل  ي د د لو د يد ق دا يف اييدرس ايماضيي

 ع يها عالمة ايتيري .

 .من من باب ي    د يديف ايسقط يقوا عالمة ايتيري  ادت م ها  ؒ وعيا  

 :ؒ إيب األبيا  ايتي م دا يف  ذا ايدرسع فيقوا ايحافظ اي راقي ندتقل ب د ذي  

 َوَم،،،،َا يِ ْي،،،،ُد فِ،،،،ي اْلكَِت،،،،اِب ُيْبَع،،،،ُد  - 595

 

 َكْه،،،،، م ََوَمْح،،،،،وًا َوبَِض،،،،،ْرَب َأْج،،،،،َودُ  

 َوِص،،،،،ْلُه بِ،،،،،اْلُحُرْوِف َخّ ،،،،،م َأْو َلَ  - 596 

 

ْ ِف،،،،ِه َأْو َكْت،،،،َب )َلَ( ُث،،،،مَّ إل،،،،ى  َْ  َم،،،،ْع 

 إيب آخره. 

اع وتبين ي  لن  ذا ايكالم خلأ م ال   إذا كتب  تكيرر م ي  ايك مية لو جم يةع فهيذا ايكاتب يف كتاب  كالم 

ا إذا كان ايكالم م ال   اك ير    تكررة. في  ك مة م  ما يقاع خصوص 

خرىع فبدل ايجم ة مرة لخرىع ففي  ذه ايحاية فإن  يحتاج إييب ل   إيب  ذه ايك مة مرة  خره جاء لو لن  

يمزيد مين ايكتيابع  يذا ايدفيي ي  لن يدفي نفي  بطع لو يسيت مل م ي  ايمحيو لو ايكشيطع وديدبين سيمب اي  

 ايفرق بين  ذه األمور.

رقييةع لو  فييي    إذا كييان ايحيير مييا يييزاا   :الكه،ط ب  ييلع فيإن ايكاتييب يقييوم بكشييط ايك مييةع ميي ال بدحييو خ 

  ذا  و ايكشط. عبسكينع فيلم  ايك مة فال ت قرل

ت   ايك مة ايتي يرييد لن  يمكن محوهع فيأيت بيرقة فيها ماءع فيمحو كتب بحر فإذا كان ي :أما المحو

يا ع يب ايك مية لو  ؟م،ا ه،و الض،ربيكن لحسن شيء يف  ذا يقوا اي  ماء اي ربع ع يزي ها لن تج يل خل 

ع يب ل يا ميا يظين ايم  ب  ر   ألني  إذا محيو  لو كشيلت   ؟لم،اذا ه،و أفض،لخليأ ع  ايكالم ايذ  كتبت  زييادة  

نما جياء إلنت ايذ  محو  و لو لن  يست  ع يكتاب لن  ذا ايكالم صحي ع ولن ي  مقصد ديئ يف محوها

يع يرييد لن يقيرلما ال  اواعتدى ع ب ايكتاب فمح شيو   ربع فتبقيب ايك مية فاألدي م يهيذا اديت ماا اي  

ع ولني  كتبتهيا ع يب ديبيل البد من حيذفها اهإن   :ريد لن تقوا ي اظر ي  م لن  ذه ايك مة ت  مقروءةع يكن ايد  

 اييلأ ايك مة لو ايكالم.
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ثدا د يدع ثم  لنا عدد  ك مة م ال  م ال   د ا  ... لو إدداد كتب حد  ث  يد   ديا لن يف افيال شي    عدي دقاا: ح 

ثدا دي د ذكروا إذا  ن  قد يتكرر االدمع يكن حين ايمقاب ة تبين ي كاتب لن  ألال ش  ال نقوا: اينايب  وحد 

 فهدا ي   ذه ايلرق اي الثة:ع خرىل   لأع ولن  كرر االدم مرة  بن لحمد خ

 إما لن  يكشط  ذا ايكالم. -

 يذا ..... حتيب يمحيو يكن يف ايكتاب البد لن يكتب بدقية ..... يسيرع  وإما لن  يمحوه إذا كان بايماء

 ايكالم.

ل ا ع ب  يذا يل ا م   ذا ربما محو  ألن  ربما يو  يكن اي  ماء ال يف  ون ايكشط وايمحوع يماذا؟

يكين جياء شييو واعتيدى ع يب  ا يف اإلديداد راو  د يولن     عديقط ن لن  دياايمحو لو  ذا ايمكشو ع فييظ  

 .بر  ايكشط وال ايمحوع وتست مل اي   تست مل ف ذي  األويب لال  عايكتاب ولدقل 

يا ع يي ع  دي يلر فقيط لن ي ياع يب  يذا األوا يكتيب  لن و و األصيل ييو لراد مي ال  ديأتدا ....  خل 

 ذ ب وحاوا لن يلم  ايكالم بتكرار ايكتابة ع ي .ويي  كما يصدا ب  دا إذا لراد لن ي رب 

 .ايكالمع  ذا  و اي ربيف  يت ط  رب يكفي في  خط م  اي   

ل  اي يرب  يو األجيودع ويدبنيي لن تصي    ( َوِصْلُه بِاْلُحُرْوِف َخّ ،م.. َوبَِضْرَب َأْجَودُ ) ويذي  قاا:

 دا.   اكما ف  دا   بايحرو 

ْ ِفِه َأْو َكْتَب )َلَ( ُثمَّ إلى) يقوا: َْ  . ذه صورة لخرى ي  رب .(َأْو َلَ ... َمْع 

ْ ِف،هِ مياذا تف يل؟ ) قاا مين صيور اي يرب َْ ياع ويمكين لن تكتيب ي ديي ايييط  (َم،ْع   «ال»ييأيت م لوف 

روا ع يي  يقيوا ايداديخ مين  يذا  ذا كالم لبو بكير اييلياب لثي م دب  ذا؟ما  «إيب» وتكتب  دا يف األخير

تيب ع يب ديبيل اييليأع عالمية اييليأ اييذ  :ايكالم لعقبي  مين  إن  ذا ايكالم يي  من ايكتيابع وإنميا ك 

   ايجهتينع وكتب .

 َأْو نِْص،،،،،،،،،،َ  َداَرَا َوإَِلَّ ِص،،،،،،،،،،ْفَرا - 597

 

،،،،،ْم َس،،،،،ْ َرا  لِّ َْ  فِ،،،،،ي ُك،،،،،لِّ َجانِ،،،،،َب َو

فِ،،ي ُك،،لِّ )  نصييف دائييرةع ويف هنايتيي  نصييف دائييرةع اآلن إذا لراد لن يقييف ع ييب كييالم يكتييب يف بدايتيي 

ا ال وإيبع ويمكن لال تست ملع يم يدو ع يها يف ايشرح.ع (َجانَِب   ويمكن لن يست مل م   لي  

 :ربأربع  من صور الضَّ  
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لن يج ل يف بداية ايكالم ايم روب صفرع ايصفر اي ربي  و ايصفر ايدائر   ذا ايمست مل يف اي نة 

زيييةع إذا قيياا صييفرع ف ييي  ايمقصييود ايدقييد ايدقلييةع ايمقصييود ايييدائرةع ويقييا يف بداييية ايكييالم اإلنج ي

ا آخر  .ايم روب ع ي  صفرع ويف هنايت  صفر 

 إذا لرب ة صور ي  رب.

كاتيب كيان ن سيانع وذ يب وكيرر خمسية   داك حاا و ي إذا ت دد لديلر ايم يروبع مياذا تف يل؟

سبة ي  يرب اييذ   يو األوييبع  يو يف ايييط ديهلع فيإذا تكيرر ال ش  لن  بايد لدلرع كيف ي رب  دا؟

ايسابقةع م ال نصف ايدائرة قطع يكون اي رب من بداية ايكالم ايمتكرر إيب هنايت ع لو يكرر اي الما  ايس  

فهيذا ع ويكتيب ال إييب لو ايتحوييل يحيوا ع يهيا كميا ميرع ايصفر وتدبهوا لال تكتيب ع يب آخيرهلو ع تكرره

ْم َسْ َراوَ ) م دب قوي : لِّ كما دبق م دا ييا إخيوة فائيدة م يل  يذه ع (َسْ رًا إذا َما َكُثَرْت ُسُ ْوُرْه ... َأْوَل...  َْ

فحيدمييا ع ايميلوطييا  ايقديميية بيية  ت  األمييور يف تحقيييق ايميلوطييا ؛ ألن  ييذه اي المييا  يسييت م ها ك  

و  لو محقق  ال ييأيت ويكتيب اآلن ن ر  رواهتاع ويدبدي ع ب ذي  لمر خليرع و و لن ناس ميل درددا ا

يا ال تكتب  ذا  :ايكالم ايم روب ع ي  بايدو ال يجوز ي   ذاع ألن ايكاتب يقوا ي  ايكيالم لنيا كتبتي  خل 

بييل حتييب إن ب  ييهم يف ييل مييا  ييو لزكييب ميين ذييي  يكديي  ال يجييوزع و ييو لنيي  يكتييب ايكييالم  ع فييال تكتبيي 

ا خلأ ألن ايدادخ يقيوا يي : ال يكد   -والخف من األ-ايم روب ع ي  يف ايحاشيةع و ذا وإن كان    لي  

ف ذي  إذا عرفدا ادت ماا  ذه ايرميوز ع فال تكتب  كتابت  لنا لخلأ  : اند وتكتبع يقوا ي تكتب ع ولنت ت  

 .-إن شاء اهلل ت ايب-نستليا لن ندسخ ايميلوطا  ونحققها ع ب ايوج  ايصواب 

 ثم يقوا:

.......................................... 

 

 َوإِْن َح،،،،،،،،،،ْرفب أَت،،،،،،،،،،ى َتْكرِْي،،،،،،،،،،َرهْ  

ُل َس،،،،،ْ رَ ُث،،،،،مَّ َم،،،،،ا - 599   َف،،،،،َأْبِ  َم،،،،،ا َأوَّ

 

َما   اِخ،،،،،،،ُر َس،،،،،،،ْ رَ ُث،،،،،،،مَّ َم،،،،،،،ا َتَق،،،،،،،دَّ

 َأِو اْس،،،َتِجْد َق،،،ْوَلَِن َم،،،ا َل،،،ْم ُيِض،،،ِ   - 600 

 

 َأْو ُيْوَص،،،،،،،ُ  اْو َنْحُوُهَم،،،،،،،ا َف،،،،،،،َألِِ   

ر  ل ايم اا ايذ  ل  يقوا يف اي رب  داك قواعد مستحسدةع م   كتيب  كيذاع  :م دا قبل ق يل يو قاام 

لحمد ابن  ذه اي انيية متكيررةع ولني  لخليأ  بكتابتهياع  :لو كتبت لنت  كذاع وقاب ت فوجد  لن قوي 

 فايسؤاا ع ب ليهما ت رب ع ب األويب لم ع ب اي انية؟ ع ب ايتي كتبتها صواب ا لم ع ب ايتي كتبتها خلأ؟



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
771 

 فاترك ما كان يف لوا ايسلر اترك  واضرب ما فات . علوا ايسلر محرتم : دا قاعدة يقوا ي 

ا  دا ما عددك إشكاا تب خلأ :إذ  يا يف اي يرب ألن لوا ايسيلر م   علن اي اين ك  حيرتم و يو األوييب لي  

 .ب  ل  ال يريدون لن يكون يف لوا ايسلر عالمة ضر  

ا م   ثدا بشيحرت كذي  آخر ايسلر لي   يكدهيا  (بشير بين)   دا تكرر (بن)شيم ر بن    مع يو لن  كتب حد 

 وت رب ع ب ايذ  كتبت   ذا ايصواب. عاضرب ع ب آخر ايسلر :جاء  يف آخر ايسلرع فيقوا ي 

  اتان قاعدتان.

 إذا جاءك يف ايدو دكن مديدة بندادع فكرر ك مة بنداد خلئ ياع فأيهميا : يف اإلضافة م ال  قاْدا أخرى

ل م و ي تراعي اإلضافة فال تحذ  تراعي اإلضافة فال تج يل فاصي ة بيين   دا قاعدة :يقوا ي  تحذ ؟

ياع وإنميا ت يرب ع يب اي انيية مراعياة يإلضيافةع  ايم ا  وايم ا  إييي ع فميا ت يرب ع يب األوييب قل  

 ويي  مراعاة آلخر ايسلر.

ع  ديا «بغداد» يو كان ايتكرار هبذا ايشكل دكن مديدة بنداد تكرر  دا يف لوا ايسلر ك مة :وذلك مثًَل 

 ق ية لوا ايسلرع وآخر ايسلر  ذه تصب  ق ية شكلع يكن ق ية اإلضافة  ذه ق ية م دب.

 تص ين.ا  وايم ا  إيي  متص ين اتركهما م     واترك ايم   ع: اضرب ع ب  ذهولذلك يقول لك

َما) و ذا م دب قوي :  .(ُثمَّ َما َتَقدَّ

 اْسَتِجْد َقْوَلَِن َما َلْم ُيِضِ   َأوِ 

 .(َأْو ُيْوَصُ  )ع ما يم يوجد إضافة ل 

يا ي  اميل م ام ية ايم يا ع مي ال   ديكن ايمديدية ايكبييرةع وكيرر ك مية    يو قياا:كذي  ايوصيف لي  

  ديا ايكبييرة وصيفع فتكيرر ك مية ايكبييرة  ديا ليهميا يحيذ ؟ع ك مية ايكبييرةايكبيرة فهدا يراعب األوييب 

فهيذه آداب مسيتحبة ع يصيفة وايموصيو  متصي ينألن تكيون ا يحذ  األويب ي رب ع ب األويب مراعة

 يدبني مراعاهتا يف لثداء ايكتابة.



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

772 

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

َواَياِت   الَعَمُل يف اْختَِلَِف الرُّ

َل،،،،،،،،ى ِرَواَي،،،،،،،،هْ  - 601 َْ َلً   َوْلَي،،،،،،،،ْبِن َأوَّ

 

 كَِتاَب،،،،،،،،،،،ُه، َوُيْحِس،،،،،،،،،،،ِن اْلِعنَاَي،،،،،،،،،،،هْ  

 بيار ع و ذه ايدسية ترييد ب يد ذيي  لن تج  هيا لصيال  ل  إذا لرد  م ال لن تدسخ صحي  اإلمام اي 

 يديةع مي ال صيحي  اإلميام ايبييار  يرويي  : ابن  نسيت  ع ب روايية م  يقول لك ترو  مد ع فكيف تصدا؟

ربر  يروي  ايكشلي وايمستم ي وابن حموي . ربر  وعن ايف   عد  ايف 

ا شارك ايفربر  يف روايت  حماد بن شاكرع فأنت يقوا يي   ابين نسييت  ع يب روايية واحيدةع  :ولي  

ربر  عن ايبيار .م ال رواية م ال     ايمستم ي عن ايف 

واعتدي هبذه ايرواية كما نق ها ل ل اي  يمع لو كميا لخيذهتا عين لشيياخ  كديت تيرو  بسيدد متصيلع  

رىع بيين ايرواييا  األخيفييد لن ت   ذه ايرواية من ايم   تثم إذا ضبلع عددك نسية مدقوية عن  ذه ايروايةو

 بيدها يف األصلع وت ين ادم كل رواية لو ترمز يهاع مي ال  بيدها يف ايحاشيةع فال ت  : ت  يقول لك بيدها؟يكن لين ت  

 رواية ايكشلي تج ل يها كا  رواية ابن حموي  تج ل يها حاءع و كذا.

 ويذي  قاا:

 َوُيْحِس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ِن اْلِعنَاَي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،هْ   .................................... .....

َيا - 602   بَِغْيرَِه،،،،،،،ا بَِكْت،،،،،،،ِب َراَو ُس،،،،،،،مِّ

 

 ُمْعَتنَِي،،،،،،،،،،ا َأْو َرْم،،،،،،،،،،َ ًا اْو َيْكُتُبَه،،،،،،،،،،ا 

 بُِحْم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َراَ  

 

 ....................................... 

حمير ألاكتبيت بيايق م  إن  ذه ايروايا  جرى يف اي ادة لن ت كتب بايق م األحميرع واآلن ديواء   :يقوا

 قاا:ع اشية ال يكتبها يف داخل ايدولو ب ون آخر يكتبها يف ايح

 َوَحْي،،،،،،،ُ  َزاَد األَْص،،،،،،،،ُل ............... 

 

َق،،،،،،،،،،،ُه بُِحْم،،،،،،،،،،،َرَا َوَيْجُل،،،،،،،،،،،و   َحوَّ

ل  حيت كان يف األصل زيادة ييست عدد لصحاب  ذه ايرواييا ع فإني  يبيدهيا عين طرييق تحويلهياع  

اية ايزيادة نصف دائرةع ويف هنايتها ايتحويط  و عالمة نصف ايدائرة ايتي ردمدا ا قبل ق يلع فيج ل يف بد

 نصف دائرة بق م لحمر.
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فيوق  دبي  ع يب نصيفها فيكتيب مي ال  ع فهديا إذا لراد لن ي  «َل إل،ى»ونبهدا  داك ع ب لن  يف ايمحو يكتيب 

 ذه ايزيادة ال توجد عديد ل  كا   «ال» ويكتب رمز ايدسية ايتي يي  فيها  ذه ايزيادةع م ال   «ال»ايتحقيق 

 .ايكشميهديكا  ل  إيب  ذا ايموضا  ذه ايزيادة ال توجد عدد  «إيب»وايكشميهدي  عدد م ن؟

 كل ل  يبين ويوض . (لوويج)

ن ادت مل  ذه ايلريقة ايتي مر    ظم ايحافظ اييونيدي يف نسيت  ي صحي .  يف ايد  لك ر م 

كبييرةع وقاب ي  ع يب وايحافظ اييونيدي من ع ماء ايقرن اي امن اعتدب بصيحي  اإلميام ايبييار  عدايية 

اع وي  نسية  م  ر   سخ اي  ماءع وج ل يكل رواية  عديدة من ن   روايا  ك يرةع ونسخ   ا ز  بل إن  من ك يرة  ع رمز 

ة بايرموزع و ي موجود يف مقدمة ايلب ة ايتي ط ب ت ع يب فيروع فرد ا بورقة خاص   ذه ايرموز احتاج لن ي  

 اييونيدية.

اع لن  م ال  وتوجد يف ب ض ايميلوطا  بدصها    رواية ايحافظ لبي ايوقيت ايسيجز  رمز يا ظياءع تام 

ع ييب دييبيل ايم يياا بايدسييبة -ع «م،،يم»رواييية ميي ال ايمسييتم ي رمز ييا  «س،،ين»ورواييية ابيين عسيياكر رمز ييا 

فاعتدب عداية كبييرة يف لن يحيو  يف نسييت   يذه رواييا  ايصيحي  إميا يف   -ي ال لدتح ر ايرمزي مستم 

ا يكل رواية برمز ا ايياص ايذ  ذكر يف ورقة مفردة ايمراد بذي  ايرمز.ايمتن وإما يف ايهوام  ش رامز 

: إذا كان ايكتاب مروي ا بروايتين لو لك ير ويقيا االخيتال  يف ب  يهاع يقول الحاف  العراقي يف الهرح

 احدة. ع ب رواية وواحدة لن يبقي ايكتاب لوال   أك ر يف نسية  ففيدبني يمن لراد لن يجما بين روايتين 

راعيون طيوا فيهياع ق ييل مين اييذين ي يرجيون ايكتيب ي   ذه ايقاعدة ايتي عدد ل ل اي  م ل ل زماندا فر  

يأ»لو ب يض طب يا   «داودددن لبي » طب ا  ايصحي ع طب ا   ذه ايقاعدةع فتجد م ال   تجيد لني   «ايموط 

ا كميده  ع مييع يكديع من لجيل اإلحاطية يميا يف ايرواييا  دخ ت رواية يف روايةع و ذا جيدل     ييي  جييد 

د يف اييدوع وتكيون ايروايية األخيرى يف  يامش ايدسيية ايتيي رفيده  اي  ميي يقت يي لن كيل روايية ت  فايم

 يحققها ايمحقق.

 بدلوا يف ايلب ا  ايجديدة يب ض ايكتب ي راعب م ل  ذا يف ب ض ايلب ا .

ايية ي موطيأ ملبوعية يف ايناييب ع كيل رو«ايموط يأ»وايكتاب ايذ  تميز بإفراده بايرواييا   يو كتياب 

يع اية يحيب بن يحيب اي ي ي ع ب حدةع ب حدهع رو وروايية يحييب بين ع دةورواية ديويد بين دي يد ع يب ح 

 و كذا. ...ورواية محمد بن ايحسن ايشيباين ع ب حدة ع دةبكير  ذه يم ت لبا توجد ميلوطة ع ب ح  
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ايموجيودة مزجيت بيين عيدة رواييا ع بيين مي ال فأر يب ايملبوعيا   «داود يديدن لبي»يلما بايدسبة ي

وكيذي  ع ة ابن األعرابيي وروايية ابين اي بيدورواية ابن دادةع بل ربما فيها زيادا  من روايايقرطبي رواية 

إنميا ايلب يا  ع يف ايرواييا  سية اييونيدي وقا فيها مزج  حتب ن   «صحي  اإلمام ايبيار »يايحاا بايدسبة ي

بين رواية ايكروخي وروايية   داك مزج   «جاما ايرتمذ »م ل  ذاع كذي  ايجديدة يزعم ب  هم لن  راعب 

 يذه ايقاعيدة  ييم تيراع   :بين ايروايا ع ولر يب ايكتيب كميا ق ديا ايصديفع لو رواية بن اي ربيع فهداك مزج  

 اي  مية ايتي ذكر ا اي  ماء عن ايحديت.

رير يا ميا كتابية  ا يف ايحاشيية لوى ليحقهير  خ  ل  : ثم ما كان من رواية ؒ ثم يقول الحاف  العراقي 

لو اإلشارة إييها بايرمز إن كانيت زييادةع وإن االخيتال  بيايدقو لع يم ع يب ايزائيد لني   ع ادم راويها م ها

وإن شاء كتب زيادة ايرواية األخرى بحمرة وما نقو مدهيا حيو  ع رواية فالن بادم  لو ايرمز إيي  يي  يف

رو ع ولبيي ول يل اي يبط كيأبي ذر ايهي عمين األشيياخ   عن ك يير  وقد حكاه ايقاضي عياع ع ي  بايحمرة

شيديدة ب يبط  األنديسييون كايقاضيي عييا  وايقادديي وريير م يهيم عدايية  ع ايحسن ايقاددي ورير ما

 فذي  ايميلوطا  األنديسية تتميز بميزة مهمة يف  ذا ايشأن. عن ايروايا يسخ وتبيايد  

راده بقييوا ايرمييزع لوا بييايحمرة يف لوا ايكتيياب لو آخييره ل  ل  وي يي  ميي(  َوَيْجُل،،و) يقييوا وقييويي: 

اصلالحات  ايتي ادت م ها كايرموز لو ايتحويل لو ايكتابة بايحمرة يدبنيي لن يبيين ذيي ع وال ي تميد ع يب 

 حفظ  يف ذي  وذكرهع فربما نسي.

يا   ِْ رييرهع فيقيا  : لال يتسا ل يف ذي  وال يهم  ع وقيد يقيا كتابي  إييبوالصواب كما قال القاضي 

 يف حيرة من رموزه كما قاا ابن ايصالح.

ا ع ي  لن يبين  ذه ايرموز ايمراد هبا  ألهنيا عألن رموز ب ض اييونيدية إيب اآلن يحتار فيهيا ايبياح ون عإذ 

رميز  ع ايظاءع  ل  و ايراء و  ل  «لبي ايوقت ايسجز » رمز م ال   ع وقا ع يها يف ب ض ايدسخ تصحيفا 

فم ل  ذه ايرموز يدبنيي ي دياس لن يبيدهيا يف بدايية ايكتياب ألني   ع و ي  لم ي مستم ي دينابن عساكر  ل  

 قد يوقا ريره يف حيرة إذا لرفل ذي .

 إن شاء اهلل. دصي  ايتحديت ايتي يكفي فيها ايدق ذه ده ة ايرموز ب -إن شاء اهلل-نكمل 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 
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ْم ِ   اإِلَشاَرُا بالرَّ

َثنَا(َواْخ  - 604 ،،،ي َكْت،،،بِِهْم )َح،،،دَّ
 َتَص،،،ُرْوا فِ

 

َل،،،،ى )َثنَ،،،،ا( َأْو )َن،،،،ا( َوِقْي،،،،َل: )َدَثنَ،،،،ا(  َْ 

 صي  ايتحديت ايسماع واي د دة. -كما ت رفون-يف األدانيد يك ر  

اع فمي ال     وب ض  ذه ايصي  كتيب مين لجيل اديتكماا ايوقيتع وك يرة  يذه ايصيي  طب يوا يهيا رميوز 

ثدا يرمزون يها ب دة رمو  ز:حد 

: و و ايك ير يف ايميلوطا  يكتبون ثداع يكن تدبهوا إييب لين ييم لكتيب نقيا ع و كيذا يف الرم  األول

اي ياء  «ثن،ا»و ذا ايمقصود ب  لن  ع إنما  كذا يكتبون اايميلوطا  ال يكتبون نقا  يرمز حدثدا ايذ   و ثد

 ز األوا.ال يكتبون ع يها نقا ع  ذا ايرم :وايدونع يكن يف ايميلوطا  كما ق ت

يا ال يدقلوني  ع يب حير  ايديونع فيإذا وجدتي  «نا»ع يفسرون ع ب «نا»: الرم  الثاين يف  اي يميرع ولي  

ثدا. ايميلوطا   كذا فكيف تقرؤه؟  حد 

فيالن بين  «ثديا»يقيوا:  «ثديا»ب ض ايل بة يكوهنم ال ي رفون  ذه ايرموز إذا وجدو ا يف ايملبوعا   

ثدا  :يي  ي  م ديب إال إذا لراد لني  ثديب ركبتي  و يذا خليأع وإنميا تقيوا «ثدا»فالن بن فالنع  «ثدا»فالنع  حيد 

ثدا فالن. :فالنع قاا  حد 

 )َثنَا( َأْو )َنا( َوِقْيَل: )َدَثنَا( قاا:

ثدام  األخيرالرَّ  واألييفع و يذا كيان األوييب بي   عوايدون عواي اء عايداا :: يكتب لرب ة حرو  من حد 

  اييذ  لرف ي ع يكين قيد يسيت م   ب يض م   يف ايي  تب كل ايك مة كان يدبني لن ي  لال يرمزع ما دام لن  ك

 ساخ يكن بق ة.ايد  

ا لك ر ما يست م ون األوا واي اينع لما  ذا اي ايت فهو نادر   ا  ذا ما يت  ق باألوا يف قوي :ع جد   إذ 

َثنَا( - 604 ،،،ي َكْت،،،بِِهْم )َح،،،دَّ
 َواْخَتَص،،،ُرْوا فِ

 

َل،،،،ى )َثنَ،،،،ا( َأوْ    )َن،،،،ا( َوِقْي،،،،َل: )َدَثنَ،،،،ا( َْ

ا مين  «أخبرنا»وايتي ييتصر ا  ي  :ايصينة اي انية ايك يرة  ثنا»و يي لك ير رميوز  ع ولك ير إشيكاال «ح،دَّ

 نأخذ ا و ي األك ر إشكاال  إن شاء اهلل.

 لنا فالن بن فيالنع :ويأيت ايذ  ال ي ر   ذه ايرموز تجده يقوا «لنا»ايك ير ألخرنا  و  :الرم  األول

فالنع قاا لخرنا فالن ابين  لخرنا فالن ابن :لنا فالن بن فالن فت دد لدماؤهع وإنما كان ايصواب لن يقوا

  ذا ايرمز األوا ألخرنا وكما ق ت يف حدثدا ما يدقلون وال يهمزون.ع فالن
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ا بال نقط وبل  مزع نكتب كما يف ايميلوطا   كذا يكتبون بيال نقيط «دثدا»: الرم  الثاين وبيال  ولي  

 بدا ايباء يج ل ايراء. «لرنا»وب  هم يكتب دثدا بك رةع قاا: ع  مز  كذا

ا «انَ أبَ »لن ب  هم يكتبها  :وقيل  لرب ة. كم رمز 

ا ولك ر إشكاال  إن  :ق ت سبب إشكاا ك يير اي ايت وي   «لرنا»ست مل  و يولك ر رمز  ع لخرنا لك ر رموز 

فيقوم يكتب   كذاع يكتبي  يف ايملبيوع ألني  بيال  عيبدو  كذاعدد ب ض ط بة اي  مع وب ض ايمحققين؛ ألن  

يف ايلب ية ايهدديية ايقديميةع  «ديدن ايبيهقيي» يف نقطع فيج ل ويكتب   يو اجتدابياع ويكتبي  لنبيأع فتجيد مي ال  

يف ايلب ة ايمصرية تجدون لنبأ فالن بين فيالنع لنبيأ فيالن بين فيالنع وال يوجيد  «ددن ايدسائي»وكذي  يف 

 .«لنبأين»لو  «لنبأنا»إنما يوجد  «ألنب»صينة 

فهيذه لنبأنيا  «لخرنيا»لشك ت ميا رميوز اخت صر  ما ت يتصر؛ ألهنا يو  اولنبأن لن لنبأين :الهيء اآلخر

 يا  سمب  ذاع ايييط  يذا يسيمبماذا ي  ع ي إال ايذ  ي ر  يرفا يده ذه ما  ي إال لحد يجيبديع ما   «لنبأ»

فع فال تق وا يف  ذا ايتصيحيف ب يد  يذاع إذا وجيدتم لنبيأ فيالن بين تصحيفع ما  و إال تصحي؟ نَس َح يا 

 .فهذا خلأ إنما  ي لبدا وتقرؤوهنا لخرنا عفالن

ن ايذ  يست م ها  ع قاا:ؒ ايبيهقي  نب  ايحافظ اي راقي لن لنبأ  ذا م 

( )َأَبنَا(  )اْلَبْيَهِقيُّ

 ثم قاا:

 ُقْل،،،ُت: َوَرْم،،،ُ  )ق،،،اَل( إِْس،،،نَاَدًا َي،،،رِدْ  - 606

 

ِه،،،ْد   ُْ ،،،ْيُ : َح،،،ْذُفَها   )َقاَف،،،م( َوق،،،اَل الهَّ

ييا شيييء مهييم  ثداع حيدمييا يقييوا  :و ييو لنيي  يف بداييية اإلدييداد حيدمييا يقييوا ايمصييدف لي   لخرنييا لو حييد 

ثدا عبدايرزاق ثدا محمد بن رافاع قاا حد  لنيت حيدميا ع ايمصدف كاإلمام ايبيار  واإلمام مس م يقوا حد 

ث :تقرل ال تأيت تقوا ث   و كذا ..دا محمد بن رافاحد  وإنميا األوييب إذا كديت ع ألن محمد بن رافا يم يحدِّ

ثدا محمد بن رافاع فإذا جئت اإلديداد ايتيايي ؒ  قاا اإلمام مس م م ل ايكتاب تقوا م ال   لن تبدل : حد 

ثدا محمد ويتكرر و كذا. :تقوا قاا  حد 

ثدا يوجد ايقواع ايقوا  ذا ب  هم يرم ا قبل حد  د ا ز ي ع فقاا فإذ  ث  يرمزون يها  كيذاع تجيدوهنم يف حد 

 ف ذي  قاا:ع يكن بال نقط «دثدا»ايميلوطا  بال نقط 
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 ُقْل،،،ُت: َوَرْم،،،ُ  )ق،،،اَل( إِْس،،،نَاَدًا َي،،،رِدْ  - 606

 

ِه،،،ْد   ُْ ،،،ْيُ : َح،،،ْذُفَها   )َقاَف،،،م( َوق،،،اَل الهَّ

ث   دا.فهذا ايحر  ال تظن لن  واو وإنما  و قا  رمز قااع ل  قاا حد 

ِه،ْد ) ثم قاا: ُْ ْيُ : َحْذُفَها   يذه ميا  «قياا»لن  : يذه قاعيدة عديد ل يل ايحيديت و يي( َخ َّ،م َوقاَل الهَّ

ثدا محمد بن رافاع ال تقلؒ ذكرع بل  ي موجودةع قاا اإلمام مس م تذكرع قاا ال ت    حدثدا عبيد :: حد 

ليق هبيا ع يب ايقيوا ايمشيهور ي يزم ايدو ع: قاا حدثدا عبد ايرزاقع فهي ت حذ  يف ايييطق لايرزاقع وإنما 

شذ  يف اي نة اي ربييةع جياء  «قال»إن  :خال  ايقوا ايمشهور ايراج  لن ب ض ل ل اي  م قايواع ايراج 

ثدا فيالن  يو  :ولما قوا ايقائلع ع قايوا كذي   دا تحذ  وتقدر۵حذفها يف آيا  عديدة يف كتاب اهلل  حيد 

 كقوي  قاا يدا فالن.

 لق هباع وإن كانت محذوفة يف اييط.ثين لن  يجب ايد  حدِّ يمشهور عدد ايم  يكن ايراج  وا

اي ادة بحذفها خل اع والبد من ذكيره حياا     جر   :قاا ابن ايصالح»: يقول الحاف  العراقي يف الهرح

ثدا صياي  بين حي يانع  (قااوإذا اقت ت ك مة )»قاا:  «ايقراءة يفظ ا قياا كما يف قوي  يف كتاب ايبيار : حد 

ا  .«قاا عامر ايش بي حذفوا إحدا ما يف اييط وع ب ايقارئ لن ي فظ هبا جمي  

ثدا صاي  بين حييانع قياا عيامر ايشي بيع  كيذا تكتيبع يكين ايدليق البيد لن  اآلن  دا حيدما قاا: حد 

ع اي اين ي شي بيع فالبيد مين تكرار ميايش بي؛ ألن ايف ل األوا قاا يصاي ع وايف ل ا قاا قاا عامر   :تقوا

ئل بن ايصالح يف  ع واألظهر لن  ال ي فظ ايسيماع    من فاع    عن ايقارئ قااع فقاا:  ذا خلأ   «فتاوي »وقد د 

 اع وقد جاء يف ايقرآن اي ظيم.اختصار   ألن حذ  ايقوا جائز   عب 

 تركها خلأ وايظا ر صحة ايسماع. «ايتقريب وايتيسير»وكذا قاا ايدوو  يف 

إن شياء -ع نكمل يف ايدرس ايقادمع وقفدا عديد قيااع وندتقيل -إن شاء اهلل- إن رليتم نكتفي هبذا ايقدر

يف ايدرس ايقادم إيب ايكالم ع ب صي  اي فظع و ي من ايصي  ايتي يت امل م هيا ايمتحيدثونع و يل  -اهلل

 يرمزون يها لم ال.
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َؤال ة ع يب ايمؤييفع وحصيل بيط ت ميذه مقيروء إذا كان ي كتاب نسية بيط ايمؤيِّفع ونسية  : السُّ

 ولين ي  بت إن لردنا إثبات ؟ عاي رب يف األوا دون اي اينع فهل ي  بت ايمل وب ع ي  لم ال

ألن ايم دب يسيتندي عدي ع  عم روب ع ي  وتأكد  لن  كالم   عإذا ضرب ايمؤيِّف ع ب كالم :الَجَواب

قاب هيا ايمؤييفع لو قبيل لن ي   نسخ مين نسيية  ما ايلايب ب  ألن  ر   ع تمد ما يف نسية ايمؤيِّفرارع في  لو في  تك

ونفيي  مين  عبين ي  لن  ذا ايكالم ايصحي  اي يرب ع يي فايمؤيف يما قرل ايقراءة اي انية ت  ع راج هاقبل لن ي  

ا ت تمد ما يف نسية ايمؤيِّف؛ ألهنا  ذه  ي لع ب ايد  ع ايكتاب  سخ.فإذ 

  ميين ايمؤيييفع و ييذا يمكيين لن يتبيديي  إذا شييككت لن  ييذا اي ييرب يييي :إال يف حاييية واحييدةع و ييي

رب ب  ييي   يو نفي  ايحير اييذ  كتيب  ايمحقق إذا راجا ايدسية األص ية فوجد لن يون ايحر ايذ  ض 

 .ه  ب  ايمؤيف ايكتاب ويي  يف عصر  

يي ألن ب ييض ايديياس ي تييدون ع ييب ايكتييبع ي ييربون  عب يييي  ميين ايمؤيييفر  فهدييا يتبييين لن  ييذا اي  

اويزيدون ويف  ونع يكن  ايميلوطا  يف ايناييب بقييت كميا  ييع إال  - ۵بف ل اهلل -  ما يقا  ذا نادر 

 ولسبب ادوداد ايكتابع بسبب طيوا ايزميانع ة م ل األرضة لو ايرطوبة ايتي ت  يصاب ب  من آفا  طبي ما ت  

لميا االعتيداء ع ييب ايكتياب بايزيييادة واييدقو فديادر مييا يحصيل ع ييب ع لو شيب  ذييي  عبسيبب حيرارة ايجييو

قل ما  م ي تدون ع ب ايكتابع ثيم ايكتيب  يذه إنميا فاع ن  تبع األقدمون كانوا لك ر لمانة من ل ل عصر  ايك

 توجد عدد ل ل اي  م و م يحفظوهنا عن لن تمتد يد اآلخرين إييها.

َؤال َما)يقوا: ع ما م دب قوا اي راقي: لو ادتجد يسأا لخونا :السُّ  .( َأِو اْسَتِجْد  ُثمَّ َما َتَقدَّ

اع  و يقوا: :َوابالَج   من لوا ما قرلهتا ادتشك تها لي  

.......................................... 

 

 َوإِْن َح،،،،،،،،،،ْرفب أَت،،،،،،،،،،ى َتْكرِْي،،،،،،،،،،َرهْ  

ُل َس،،،،،ْ رَ ُث،،،،،مَّ َم،،،،،ا - 599   َف،،،،،َأْبِ  َم،،،،،ا َأوَّ

 

َما   اِخ،،،،،،،ُر َس،،،،،،،ْ رَ ُث،،،،،،،مَّ َم،،،،،،،ا َتَق،،،،،،،دَّ

 َأِو اْس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َتِجْد  - 600 

 

 ..................... ............... 

 ل  ادتجد اإلبقاء لجود ما. رح: ادتجد  يقوا ايحافظ اي راقي يف ايش  
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لجميلع  رير واض ع واألخرى كانت بيط    بيط  حيدما تتكرر ك متان ولحد ما كتبتها م ال   :ل  يقوا

ألقيواا فيميا م ديب ميا ذكيرتمع لحيد اع  يذا انيية  يي ايتيي ت يرب ع يهيا  يذابقيهاع واي   فايجيدة  ي ايتي ت  

 و األقل جودة.لت رب ع ي   ل  و األجود يف ايكتابة 

َؤال إذا تكرر  ك مة إحدا ما يف لوا ايسلرع واي انيية يف آخير ايسيلرع لو األوييب تكيون يف آخير  :السُّ

 ؟لر واي انية يف لوا ايسلرايس  

ايك مية ايتيي يف آخير تبين اي  ماء لن لوا ايسلر ي حرتم لك ر مين آخيرهع في يرب ع يب   ذا :الَجَواب

 وتبقب ايك مة ايتي يف لوا ايسلر. عايسلر

َؤال  ما فهمت  ذا يقوا تفيد لو تقيد يدا قوي  ما علف ؟ يو :السُّ

ْ ِف،هِ )   ذا شرحت  ق ية اي لفع  :الَجَواب َْ يا مين طرفيي  م يل ع ( َأْو َلَ ... َم،ْع  ايييط ي كتيب م لوف 

 ييد وت لفي  ع يي  ميرة م ايم يروب ع يي  إييب هنايتي ع ثيم ت  نصف ايدائرةع يكن اييط لن  تمده إيب ايكال

  ذا نف  ايمسأية  ذه.: ب  هم يقواع لخرى

َؤال  رميوز ايكتيب تياءع قيا ع  يل يف ايتحقييق مي ال   «لنيا» «ثديا»إذا كان ايكتاب فيي   يذه ايرميوز  :السُّ

 لعيد ا إيب األصل؟

 دبني إعادهتا يألصل.لما بايدسبة يصي  ايتحديتع فايذ  لراه لن  ي :الَجَواب

ثدا مكتوبيية  ثدا كام يية «ثن،،ا»ل  إذا وجييد  ميين كتيياب حييد  يير  ألنيي   علكتبهييا حييد  ستحسيين بدييا لنيي  ال ي  م 

ع ب ايمبتدئ يظين لهنيا ت قيرل كميا  ييلن ايلاي -كما دبق-صحيفع وي رتيها ألن ايرموز ي رتيها ايت  عايرمز

ثناح»فيقرل  تبت ثدا يقرؤ ا  «دَّ تب ولخر «ثدا»إذا ك   ا.د  يقرؤ ا لنا لو يقرؤ ا لب   «لنا»نا إذا ك 

قرلع ميا دام ص ها كما ت  لحقق يرد ا إيب ا لنبأنا؛ فذي  قرل ايم  د  صحف فتقرل لب  لهنا قد ت   :والهيء اآلخر 

ثدا يكتبها كام ةع يكن ماذا يف ل؟ قدمة ايتحقيق ع ب لن  رد  يذه ايرميوز م  اي  يف دبِّ ي   لن ايقارئ ديقرؤ ا حد 

 يذا  يو ع إييب آخيره «دثديا» «لرنيا»ع لو «لبديا»لو  «لنيا»ها كان يكتبها ايدادخ ييتصير ا إييب ولن   عب لص هاإي

األجود يف نظر ع و ذا  و ايموافق يما يقرؤه ايلايبع يكي توقا ايقارئ يف إشكاا اكتب ي  ايك مة تاميةع 

  ذا فيما يت  ق بايصي .
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هيا تبقيب كميا  ييع ي بيار  م يل  يذه األصيل لن   «خاء»مذ ع  تاء ي رتلما ما يت  ق برموز ايكتب م ال  

هيا تكتيب ع يب ديبيل االختصيارع وال يستشيك ها ألهنا مقصودة مقصودة  ذه ايرموز لن   ع  فيهاتصر  واال ي  

 ط بة اي  م.إال يقرؤ ا ال ايمتيصصونع و ذه ايكتب ايتي ي كتب فيها ايتاء وايياء يف اي ادة 

َؤال  تكرار يف ودط ايسلر ليهما يبقب؟إذا وقا اي :السُّ

 يا  ة ع يب االتصياا بيين ايم  حافظ ي ذه االدت داءا  ال شي  لهنيا تت يار  بت يار  ايم   :الَجَواب

ي ع األجيود تت ار  ما ق يية  ع وايم ا  إيي  فاييذ  تيراه ع لرتت يار  ميا ق يية لوا ايسيلر وآخير ايس 

 ل االدتحبابع وييست ع ب دبيل اإليزام.ألن  ذه األمور ك ها إنما جاء  ع ب دبي علرج  تراعي 

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 ؒ هظمَقهل ع نَّ

نْ،،،،َد اْنتِق،،،،اَل ِم،،،،ْن َس،،،،نَْد  - 608
ِْ  َوَكَتُب،،،،ْوا 

 

 لَِغْي،،،،،،رِِه )ح( َواْن َِق،،،،،،ْن بَِه،،،،،،ا َوَق،،،،،،ْد  

َه،،،،،،،اِويُّ  - 609   ب،،،،،،،َأْن َلَ ُتْق،،،،،،،َرا َرَأى الرَّ

 

َه،،،،،،ا ِم،،،،،،،ْن َحائِ،،،،،،،َل، َوَق،،،،،،،ْد َرَأى   َوَأنَّ

 َبْع،،،ُض ُأْولِ،،،ي اْلَغ،،،ْرِب بِ،،،َأْن َيُق،،،ْوَلَ  - 610 

 

 َمَكاَنَه،،،،،،ا: اْلَح،،،،،،ِدْيَ  َق،،،،،،ْط، َوِق،،،،،،ْيَلَ  

 َب،،ْل َح،،اُء َتْحِوْي،،َل َوق،،اَل َق،،ْد ُكتِ،،ْب  - 611 

 

 ا اْنُتِخ،،،،ْب َمَكاَنَه،،،،ا: َص،،،،لَّ َفَح،،،،ا ِمنَْه،،،، 

 ِكَتهَبُة ع تَّْسِمْيِع 

،،ْيِ  َبْع،،َد اْلَبْس،،َمَلهْ  - 612  َوَيْكُت،،ُب اْس،،َم الهَّ

 

َل،،،،،،،،،،هْ   ،،،،،،،،،،اِمِعْيَن َقْبَلَه،،،،،،،،،،ا ُمَكمَّ  َوالسَّ

هْ  - 613  َخ،،،،،،،م َأْو َجنَْبَه،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،ال ُّرَّ  ُمَؤرِّ

 

 َأْو آِخ،،،،،،،،،َر اْلُج،،،،،،،،،ْ ِء َوإَِلَّ َظْه،،،،،،،،،َرهْ  

رَِف،،،،،،ا بَِخ،،،،،،طِّ َمْوُث،،،،،،ْوَث بَِخ،،،،،،طو  - 614  ُْ 

 

 َوَل،،،،،،،،ْو بَِخ ِّ،،،،،،،،ِه لِنَْفِس،،،،،،،،ِه َكَف،،،،،،،،ى 

، َوإَِلَّ اْس،،،،،َتْمَلى - 615   إِْن َحَض،،،،،َر اْلُك،،،،،لُّ

 

َل َش،،،،،،ْي ب َأْا َلَ    ِم،،،،،،ْن ثَِق،،،،،،َ ، َص،،،،،،حَّ

 َوْلُيِع،،،،رِ اْلُمْس،،،،َمى بِ،،،،ِه إِْن َيْس،،،،َتِعرْ  - 616 

 

 َوإِْن َيُك،،،،،،ْن بَِخ،،،،،،طِّ َمالِ،،،،،،َك ُس،،،،،، ِرْ  

ْيُل َفَق،،،،،ْد َرَأى َحْف،،،،، ب َوإِ  - 617  ِْ  ْس،،،،،ما

 

َبْي،،،،،رِْي َفْرَض،،،،،َها إِْذ ِس،،،،،ْيُلْوا   َك،،،،،َذا ال ُّ

َض،،،،،ا بِ،،،،،ِه َدْل  - 618  َل،،،،،ى الرِّ َْ  إِْذ َخ ُّ،،،،،ُه 

 

،،،،،ْل   ،،،،،اِهِد َم،،،،،ا َتَحمَّ َل،،،،،ى الهَّ َْ  َكَم،،،،،ا 

 َوْلَيْح،،،،،،َذِر اْلُمَع،،،،،،اُر َتْ ،،،،،،ِوْيَلً َوَأنْ  - 619 

 

ْرِض،،،،ِه َم،،،،ا َل،،،،ْم ُي،،،،َبنْ   َْ  ُيْثبِ،،،،َت َقْب،،،،َل 

 ع  َحِدْيِث َوَأَدعِئِهِصَفُة ِرَوعَيِة  

،،،،،رِي - 620 َْ  َوْلَي،،،،،ْرِو ِم،،،،،ْن كَِتابِ،،،،،ِه َوإِن 

 

 ب لِلَْكَث،،،،،،،رِ  
 ِم،،،،،،،ْن ِحْفظِ،،،،،،،ِه َفَج،،،،،،،ائِ

،،،،ْن أب،،،،ي َحنِْيَف،،،،َ  اْلَمنْ،،،،ُع َك،،،،َذا - 621  َْ  َو

 

،،،،،،،،ْيَدَلَنِْي َوإَِذا  ،،،،،،،،ْن َمالِ،،،،،،،،َك َوالصَّ َْ 

ُه َوَل،،،،ْم َي،،،،ْذُكْر َفَع،،،،نْ  - 622  َْ  َرَأى َس،،،،َما

 

 َمنْ،،،،ُع َوق،،،،اَل اْب،،،،ُن اْلَحَس،،،،نْ ُنْعَم،،،،اَن الْ  

،،،،افِِعيْ  - 623   َم،،،،ْع أب،،،،ي ُيْوُس،،،،َ  ُث،،،،مَّ الهَّ

 

 َواألَْكَث،،،،،،،،رِْيَن بِ،،،،،،،،اْلَجَواِز اْلَواِس،،،،،،،،عِ  

 َوإِْن َيِغ،،،،،،،ْب َوَغَلَب،،،،،،،ْت َس،،،،،،،َلََمُتهْ  - 624 

 

 َج،،،،اَزْت َل،،،،َدى ُجْمُه،،،،ْوِرِهم ِرَواَيُت،،،،هْ  

،،،،،،،،يُّ  - 625  ْيُر َواألُمِّ
،،،،،،،،رِ  َك،،،،،،،،َذلَِك الضَّ

 

 َفَظ،،،،،،،،اِن َيْض،،،،،،،،ُبُط اْلَمْرِض،،،،،،،،يُّ َلَ َيْح  

،،،رِْيرِ  - 626   َم،،،ا َس،،،ِمَعا َواْلُخْل،،،ُ  فِ،،،ي الضَّ

 

 َأْق،،،،َوى، َوَأْوَل،،،،ى ِمنْ،،،،ُه فِ،،،،ي اْلَبِص،،،،ْيرِ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ثون يف كتابية ايحيديتع فمير م ديا يف اييدروس ما زيدا يف ايكيالم ع يب ايرميوز ايتيي يسيت م ها ايم   حيدِّ

ثدا ولخرناع ورمز ايماضية ما يت  ق ب يا إييب لن  «قاا»كاتبة رمز حد  قبل لن ندتقل إيب حاء ايتحويل ندب  لي  

ثدي ي رمز يها م ديا  هم م رفت ع ومير  يكن  داك صي  ال ي رمز يهاع و ذا م  ع ب ديع يكتب اي اء وايدون وايياء حد 
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رين  ذه ايصي  ال يرمز يهياع ييم يرميز ولخ «لنبأين»و «لنبأنا» فم ال   ع ايتدبي  ع ب ب  ها يف ايدرس ايماضي

ثون يهييا ونبهدييا يف ايييدرس ايماضييي لن رمييز لخرنييا حيدمييا تكتييب األيييف وايبيياء وايدييون واأليييف ع ايمحييدِّ

ين ال ي يير  ايرميوز يصييحفها إييب لنبياع فيييظن اييذ  يجييد ا  وايهميزة واي ياء وايدييون وايهياء لبديياع ب يض م 

فهيذه قاعيدة انتبهيوا يهياع  «أنبأن،ا»هيا رميز ي بيهقيي يظين لن   «ىالسنن الكب،ر»مكتوبة يف ب ض ايلب ا  م ل 

ألني  مهميا رميز  يهيا دتشيتب   عال ي رميز يهيا «لخيرين»و «لنبأين»و ي لن صينة ايتحديت لنبأناع وكذي  

ع بياأليف ميا ايبياء وايديون ت شيب  رميز فأنبأنا بم ترم  له،ا  بايرموز ايماضية. ؟ بياأليف ميا ايديون تصيب  لن 

ا لخرين ال يرمز يها.لخرن  اع و كذا لي  

 يقوا ايحافظ اي راقي  هدا:

نْ،،،،َد اْنتِق،،،،اَل ِم،،،،ْن َس،،،،نَْد  - 608
ِْ  َوَكَتُب،،،،ْوا 

 

 لَِغْي،،،،،،رِِه )ح( َواْن َِق،،،،،،ْن بَِه،،،،،،ا َوَق،،،،،،ْد  

ا ن ود يقوا لخوكم ايبيت ايذ  قب   يم نشرح .ع ما شرحداه  ذا ايرمز مما   إذ 

   مر م دا يف ايدرس ايماضي قوي :

 ُقْل،،،ُت: َوَرْم،،،ُ  )ق،،،اَل( إِْس،،،نَاَدًا َي،،،رِدْ  - 606

 

ِه،،،ْد   ُْ ،،،ْيُ : َح،،،ْذُفَها   )َقاَف،،،م( َوق،،،اَل الهَّ

 َخ َّ،،،،م َوَلَُب،،،،دَّ ِم،،،،َن النُّْ ،،،،ِ  َك،،،،َذا - 607 

 

 ...................................... 

ايسيدد لخيركم فيالن يف ل  حيدميا يكيون  (بَِذاَكَذا ... ِقْيَل َلُه: َوَينَْبِغي النُّْ ُ  ) ثم قاا:  ذا انتهيدا مد .

ثدا فالنع إذا جاء يف ايسدد م ال   لخركم فالن يف ب ض األقواا يقت ي ايسياق لن ت يف قب   قييل  :قاا حد 

 ي .

ي...   وم ال    رئ ع يب فيالن لخيركم فيالن مين يقيوا: ق يرئ ع يب فيالن ع ب فالن إذا جاء يف اإلدداد ق 

فإني  يسيت مل  يذا األدي وبع يقيوا: ق يرئ ع يب ايشييخ  عايت ميذ يي   يو ايقيارئإذا كان  لخركم فالن؟

ياع وييو ييم ت كتيب  ييف قييل يي  ن  فالن قيل ي ع ل  ايقارئ يقوا ي  لخركم فالنع فالبد  دا بايدلق لن ت   لق 

ثدا فالن لخرنا فالنع البد لن ت  خل اع م ل ما ت   ا قيااع تقيوا: قياا اي يف يف حد  ثدا  يف  دا لي   شييخ حيد 

تحيذفدا يف ايييط والبيد مين ايدليق هبميا كميا قياا  فقاا  ذهع وقيل ي  مياذا هبميا؟ فالنع قاا لخرنا فالن.

 ايحافظ: والبد من ايدلق.

 ثم قاا:
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نْ،،،،َد اْنتِق،،،،اَل ِم،،،،ْن َس،،،،نَْد  - 608
ِْ  َوَكَتُب،،،،ْوا 

 

 ........... لَِغْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رِِه )ح(  

ثين موجيودة يف )ح(ع  ذه من ايرموز ايتيي تسيت مل عديد اي   ،محيدِّ ا ميا  نيْ َح يْ حِ الصَّ ويف ايسيدنع وك يير 

ا يميا تقيدم يف ايكيالم ع يب  ،تجدوهنا يف صحي  اإلميام مسي مع فإني  يسيت م ها ك يير  لن اإلميام  نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا  فمي ال  ع بما احتاج إييب اديت ماا  يذا ايرميزواحدع فر رق ايحديت يف موضا  ي تدي بذكر ط   ؒ مس م 

ثدي لبو خي مية ز  يير بين حيربع ؒ يصحي  يف كتاب اإليمان يقوا اإلمام مس م لوا حديت يف ا : حد 

ثدا وكياع عن كه :قاا بييداهلل بين م ياذ بن ب ريدةع عن يحيب بين ي  مير )ح(ع وحيدثدا ع   اهلل  ع عن عبدمحد 

ه   ثدا ك  ثدا لبيع قاا: حد   ي مر.  عن ابن ب ريدة عن يحيب بن م  اي در ع و ذا حدي   قاا: حد 

فيقيوا ايحيافظ   فهذه ايحاء ايتي ذكر ا اإلمام مس م يف ايصحي   هدا يف ودط اإلدداد ما ايمراد هبا؟

 اي راقي:

نْ،،،،َد اْنتِق،،،،اَل ِم،،،،ْن َس،،،،نَْد  - 608
ِْ  َوَكَتُب،،،،ْوا 

 

 ........... لَِغْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رِِه )ح(  

ا )ح( تست مل عدد االنتقاا من ددد    ييم ي يا  يذه ايحياء ربميا  ألن اإلمام مس م ييو عآخر إيب ددد   إذ 

فهيو ع ولن ايراو  األخير ايذ  قبل ايحاء  ذه يرو  عن ايراو  اييذ  ب يده عتصال  ف هم لن ايسدد ما زاا م  

ا فانتب  ليها ايقارئع دأنتقل إييب ذكير ديدد   دب  لينريد لن ي  ي   ا جديد  مين جدييدع نكتيب  يذا  اآلن دأذكر ددد 

 لن يتبين.لجل 

ا تالحظوا  دا لن اإلما  ثدي لبو خي مة ز ير بن حيربع واحيد ميدكم يقيرل ييي  ؒ م مس م  قاا: حد 

ثدا فقاا ه  ح   : ذاع قاا حد  ثدا وكيا عن ك  ثداع قاا: حد  بين  اهلل   عن عبيدم  ذفت يف اييط وتال  ذا رمز حد 

ثدا ع   ثدابريدةع عن يحيب بن ي  مر)ح(ع وحد  لبييع قياا:  بييد اهلل بين م ياذ اي دير  و يذا حدي ي ع قياا: حيد 

د   عن ابن ب ريدةع عن يحيب بن ي  مر. ه  ثدا ك   حد 

ين ي ير ؟ ا اإلمام مس م يرو   ذا ايحديت بإددادينع لين ي تقي  ذان اإلددادان م  يف ابين ب رييدةع  إذ 

 بن بريدة عن يحيب بن ي  مر. اهلل اإلددادان ي تقيان يف عبد

ه   ه  م  لحسدتع يف كهم  لو يف ك  د بن ايحسن  م   ع ك  ه   .ع ي تقي اإلددادان يف ك 

ا إذا وجد  حاء فالبد من لمرين:  فإذ 

لهنيا انتقيياا مين دييدد إييب دييددع فهيو يييرو   يذا ايحييديت  األمير األوا: مييا ايمقصيود ب )ح(  ييذه؟

 بإدداد من طريق بن خي مة عن وكيا.  بإددادين:
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 وبإدداد من طريق عبيداهلل بن م اذ عن لبي .

د   بن ا ه   .يحسنع عن ابن ب ريدة عن يحيب بن ي  مروكال ما عن ك 

ا ق دا لمران:  : م دب )ح(.األمر األول فإذ 

 : البد لن ت ر  لين ي تقي  ذان اإلددادان.واألمر الثاين

 .(َواْن َِقْن بَِها) يقوا:

آخر ي زم  لن تدليق بي  بتمامي  م يل ميا مير  يشيء   ل  إذا وجد   ذا ايرمز ف ي   ذا ايرمز اختصار  

ثداع لنا تدلقها لخرناتد م دا نا ثون جير  عيادهتم لهنيم يدلقيون هبيا  كيذا ع لقها حد  لميا )ح(  يذه فايمحيدِّ

 )ح( فقط.

 يأيت خال  يذكره عن ب  همع قاا:

َه،،،،،،،اِويُّ  - 609  ب،،،،،،،َأْن َلَ ُتْق،،،،،،،َرا َرَأى الرَّ

 

َه،،،،،،ا ِم،،،،،،،ْن َحائِ،،،،،،،َل، َوَق،،،،،،،ْد َرَأى   َوَأنَّ

إن  :ع يقيوا« دانيةاألرب ين ايب  »اباع و و صاحب كتاب: و و من ع ماء ايقرن ايس :ايحافظ اير او  

ر  ايحاء  ذه ما ت قرلع وإنما فائدهتا ايفصل بين اإلددادينع م ل ما  م ديا يف اييدائرةع اييدائرة فائيدهتا ايفصيل م 

 وإنما فائدهتا ايفصل بين اإلددادين. عبين ايحدي ينع كذي  )ح(  ذه ال ت قرل

َها ِمْن َحائِلَ   َوَأنَّ

 يحائل  و ايشيء ايذ  يوضا فاصال  يحوا بين شيئين.ا

 َوَق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْد َرَأى  ........................................

 َبْع،،،ُض ُأْولِ،،،ي اْلَغ،،،ْرِب بِ،،،َأْن َيُق،،،ْوَلَ  - 610 

 

 َمَكاَنَه،،،،،،ا: اْلَح،،،،،،ِدْيَ  َق،،،،،،ْط، َوِق،،،،،،ْيَلَ  

شهور اآلن من ما ب يد تيون  ل  لن ب ض ع ماء ايمنربع ع ماء ايمنرب يشمل ايمنرب اي ربي ايم 

 ير  بأفريقييةع فيإذا إيب ايمنرب ايم رو  وبالد األندي ع  ذا ك   يشم   ايمنرب؛ ألن تيون  كانيت ت  

ا دخل ايجزائر وايمنرب ايم رو  اآلن هبذا االدمع وكذي  األندي . ا:قايو  ايمنرب إذ 

ايحيديتع بم يل  يذا  :تقيوا قوا؟: لن  ذا ايرمز إذا جئت إيي  ماذا تفيقول ْلماء المغرب أو الغرب

ثدا عبيد اهلل بن م اذع  ذا قوا قيل.  اإلدداد عن يحيب بن ي مر ايحديتع وحد 

 (َبْل َحاُء َتْحِوْيلَ  َوِقْيَلَ )
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 ل  ايتحوا واالنتقاا من ددد إيب ددد. ؛وحاء ايتحويلع ل  ايتحويل

ا  و ايم دب ايذ  دبقع ل  تحوا ايش   ل  انتقيل مين مكيان إييب مكيانع يو من مكان إيب مكان فإذ 

 فايتحويل واالنتقاا بم دب واحد.

ن ايذ  قاا؟ (َوقاَل  )  ابن ايصالح. م 

ِ ذذذذذذذذذ َذْ    -7 ُمْوذذذذذذذذذ        َفَ َْذذذذذذذذذ   َجذذذذذذذذذ َي   
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   َ َمذذذذذذذذذذذذذذذذذذْ   َذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  َمْ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذ ْو       مو  م
ن  و؟ قاَل    .ؒ ابن ايصالح  ل   وع م 

 (َها اْنُتِخْب َوقاَل َقْد ُكتِْب ... َمَكاَنَها: َصلَّ َفَحا ِمنْ )

ل  لن  يف ب ض ايكتب ج  ل مكان ايحاء  ذه ص ع ولن ايحاء  ذه اختصار يك مة صي  ايتيي ي  ير  

 ايتصحي  وايتدبي  إيب لن  ذا ايموضا صحي  انتب  إيي ع  و  كذا يف ايرواية.

ر ع ب حاء من ك مة ص . (َفَحا ِمنَْها اْنُتِخْب )  فاقت ص 

ر  يتحويل واالنتقااع وكما فهذه  ي األقواا ايتي يف حاء ا ا ايراج  لن  م   عيالنتقياا ها حياء رميز  اختصار 

ر  إيب دددع كما  لو ايتحويل من ددد    م دا يف ايم اا ايسابق.م 

 (كَِتاَبُ  التَّْسِمْيعِ ) :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ْيِ  َبْعَد اْلَبْسَمَلهْ ) يقوا  .(وَيْكَتب اْسَم الهَّ

 يبداء ي مف واع ونسية بايبداء ي فاعل. ي نسيتانع نسية با

،،ْيِ  َبْع،،َد اْلَبْس،،َمَلهْ  - 612  َوَيْكُت،،ُب اْس،،َم الهَّ

 

َل،،،،،،،،،،هْ   ،،،،،،،،،،اِمِعْيَن َقْبَلَه،،،،،،،،،،ا ُمَكمَّ  َوالسَّ

هْ  - 613  َخ،،،،،،،م َأْو َجنَْبَه،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،ال ُّرَّ  ُمَؤرِّ

 

 َأْو آِخ،،،،،،،،،َر اْلُج،،،،،،،،،ْ ِء َوإَِلَّ َظْه،،،،،،،،،َرهْ  

اعا ع وا  ا مين شييي   :يمقصود هباايتسميا ويسمب اآلن بايسم  لن صاحب ايجيزء إذا ديم ت جيزء 

م يي  زمييالء  ابايحييديت ولرد  لن تكتييب دييددك ايييذ  دييم ت  ميين ايشيييخع فكيييف تكتبيي  وكييان حاضيير  

اعا  يف ايكتيب ايقديمية ك  ي  آخرون فكيف تقيد لدماء م؟ ا ف  يب  ر  ك يرة  وب ض  ذه ايسم  كبييرة جيد 

رو  جياء  طبقية ايسيماع يف حيوايي خمسيين صيفحةع خمسيين ي ه «ذم ايكماا»دبيل ايم اا يف كتاب: 

ام ينع ح ر  ذا ايمج   ودما فالن بن فالن ايفالينع وفيالن بين فيالن صفحة يي  فيها إال لدماء ايس  

 ع و ذا يدي  ع ب اعتداء اي  ماء بسماع ت   ايكتب.ايس س ةايفالين إيب آخر 
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اعا  يها طريقة عدد ا ثينع و ي ايتي يريد لن يدب  ع ي   هديا ايحيافظ فكتابة  ذه األدماء وايسم  يمحدِّ

 اي راقي.

 يقوا:

،،ْيِ  َبْع،،َد اْلَبْس،،َمَلهْ  - 612  َوَيْكُت،،ُب اْس،،َم الهَّ

 

َل،،،،،،،،،،هْ   ،،،،،،،،،،اِمِعْيَن َقْبَلَه،،،،،،،،،،ا ُمَكمَّ  َوالسَّ

هْ  - 613  َخ،،،،،،،م َأْو َجنَْبَه،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،ال ُّرَّ  ُمَؤرِّ

 

 َأْو آِخ،،،،،،،،،َر اْلُج،،،،،،،،،ْ ِء َوإَِلَّ َظْه،،،،،،،،،َرهْ  

ا لوا شييء يف  ي  ايكاتيب يكتيب  عايصورة ايتي رليدا ا يف األجزاءنأخذ   وإال  دياك صيور ك ييرةع فيإذ 

ثيم ب يد ذيي  يكتيب اديم ايشييخع يكين قبيل لن يكتيب اديم  البيد لن ع ايبسم ةع بسم اهلل ايرحمن ايرحيم

ثداألداء ديواء لخرنيا لو  األداءع البد لن يكتب صينة   ايتحملع لو صينة   يكتب قب   صينة   لو لجيازين  عاحيد 

 فالنع ال ي زم لهنا لخرين.

ا يكتب  ثدا شيي   (:بسم اهَّلل الرحمن الرحيم)فإذ  بن فالن ايفيالينع وربميا ذكير مين فالن  ا لبو فالند  حد 

نسب  لرب ة لجداد لو خمسة لو دتةع وربما ذكر ادم ب ده ونسبت  وشهرت ع فأوا ما يبدل ب د ايبسم ة يقيوا: 

 الن.حدثدا فالن بن ف

ثدا ايحافظفيقولوب  هم يزيد ليقاب ع  ير ايم  ايجهبذ ايشييخ ايم   : حد  ع ب يض  يذه مين األجيل سيد د م 

 .يسماعا يف ار اي بارا  ايتي تك   

د دعكديت  وادم  وادم لبي  وادم جده ونسبت ع ثم يسوق بقية  ثم يذكر ث  ب  ايشييخ  ايس  ايسدد ايذ  حد 

  ذا بايدسبة يسدده  وع وايحاضرون لين يذكر لدماء م؟ع ه ب لخره بقراءة ع ي ع لو لجاز لو

 فقاا:

َل،،،،،،،،،،هْ   ........................................ ،،،،،،،،،،اِمِعْيَن َقْبَلَه،،،،،،،،،،ا ُمَكمَّ  َوالسَّ

هْ  - 613  َخ،،،،،،،م َأْو َجنَْبَه،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،ال ُّرَّ  ُمَؤرِّ

 

 َأْو آِخ،،،،،،،،،َر اْلُج،،،،،،،،،ْ ِء َوإَِلَّ َظْه،،،،،،،،،َرهْ  

ا لدماء ايسام ين اي  ذين اشرتكوا ما صاحب ايجزء يف ايسماع يمكن لن يذكر م يف بداية ايجيزء لو إذ 

ت  ع حسب ايك رة عيف آخره لو يف حاشيت  فإذا كان ايذ  م   واحد لو اثدان فبإمكان  فوق ايبسيم ة  علو يف طر 

،اِمِعْيَن  :تقوا دما  ذا ايجزء ما كاتب  فالن ابن فالن ايفالينع وفالن ابن فالن ايفالينع ويؤرخع قياا َوالسَّ
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اديا عشير مين شيهر جميادى  اي الثياء ايت  ل  قبل ايبسم ةع ويؤرخ  ذا ايسماعع فيقوا: يف يوم مي ال   ؛ َقْبَلَها

َخماألويب عام ليف ولرب مائة ودتة وثالثينع  ذا م دب قوي :   َأْو َجنَْبَها ُمَؤرِّ

 لو يف جانب ايبسم ة يكتب  ذا ايسماع.

هْ ) سيمب يف لع ب ايصيفحة  يذه ت   ويف لعال ا عمين ايورقة لو ايصفحةوايحاشية ل  عن ي ةرايل   (بِال ُّرَّ

 .ةرايل  

ا إذا كيانوا ك ييرينع إذا كيانوا عيدد لو يكتب لدماء ايس   (َأْو آِخَر اْلُجْ ءِ ) ام ين يف آخر ايجزءع خصوص 

  فالن بن فيالنع وفيالن بين عشرة عشرينع ثالثينع لرب ينع فيكتب يف آخر ايجزء دما  ذا ايجزء ما كاتب

 فالن إيب آخره.

يف ايجييزء يف لوراقيي  لو إذا انتهييت األوراقع فيكتييب ع ييب ظهيير ايجييزء آخيير ايورقيية ايتييي ع ييب نفيي  

ا يف  ون.ع تجريب يكتب ع يها لدماء ايسام ينايتجريب يف ايورقة ايتي تكون ع ب اي   كذا كانوا قديم 

رَِف،،،،،، - 614 ُْ  ابَِخ،،،،،،طِّ َمْوُث،،،،،،ْوَث بَِخ،،،،،،طو 

 

 َوَل،،،،،،،،ْو بَِخ ِّ،،،،،،،،ِه لِنَْفِس،،،،،،،،ِه َكَف،،،،،،،،ى 

اعا  البد لن يكون ايكاتب ثقة؛ يكي ال يزيد يف ايس  ل  لن كتابة ايتسميا لو ايس    ين ييم يكين م  ام ين م 

ا وبيدي  وبيدي  خيال  فيحذفي  اع لو اي ك  يكي ال يدقو ميدهم مين كيان حاضير  يكيي ال ي   يم لني   عحاضر 

ل يم شييء لن يكيون ثقية ايكاتيب  يو صياحب ايجيزء لو رييرهع يكين لكيان  وديواء  ع ح ر ذي  ايمج  

ا ب   .موثوق 

ل  يكتب  ذا ايسماع صاحب ايجزء إذا كان قد ح ر كل ع (إِْن َحَضَر اْلُكلُّ  َوَلْو بَِخ ِِّه لِنَْفِسِه َكَفى)

ا ايمجايذ  يكتب  و ايذ  كان ح   ايمجاي ع لما إذا كان يم يح ر كل ايمجاي  فمن يكتب؟ اي  اضر 

ا لو يحذ  من كان  ن  ك هاع لما م   ن يم يكن حاضر  ا راب يف ب ض ايمجاي  فربما ي دخل م  يم يكن حاضر 

ا.  حاضر 

، َوإَِلَّ اْس،،،،،َتْمَلى - 615  إِْن َحَض،،،،،َر اْلُك،،،،،لُّ

 

َل َش،،،،،،ْي ب َأْا َلَ    ِم،،،،،،ْن ثَِق،،،،،،َ ، َص،،،،،،حَّ

ين كيان  ين كيانوا  إذا كان ييم يح ير ب يض ايمجياي  فإني  يسيتير ويسيت  م مين ثقية م  اع لو م  حاضير 

 حاضرين يف مجاي  ايسماع.

يكتب ايشيخ كتابة تيدا ع يب صيحة ذيي ع  ب د لن يكتب ايكاتب لدماء ايسام ين ماذا يف ل ايشيخ؟

ألن ايت ميذ كتب لني  ديما  يذا ايجيزء فيالن بين فيالنع وفيالن بين  عفيكتب يف آخر ايتسميا صحي  ذي 
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الميذ يريدون من ايشيخ لن يوثق يهم  ذا ايمكتوبع فيكتيب ايشييخ ريد لن يوثق  ذا لو ايتفالنع فايشيخ ي  

 بيل  ايم رو  صحي  ذي .

م دا يا إخوان يمر بكيم  -مكما تقد  -م ل يها  ذا األمر  ذه  ي ايلريقة يف كتابة ايتسميا يو لردنا لن ن  

ن لراد االشتناا بايتحقيق ا يف عيف ايميلوطا  م   قيراءة ايحيديت فيكتيب فإن  ذا ايذ  يكتب  يمر بي  ك يير 

 إذا كيان  يذا ايجيزء ايكاتب م ن دما  ذا ايجزءع فيكتيب لديماء ايسيام ينع ثيم ب يد ذيي  ييؤرخ يف مي ال  

 وآخر يا ربميا يحيدد ايوقيتع مي ال   :  يق يقيوا يف عيدة مجياي ع ثيم ي  دم وه يف عدة مجاي  يكتب م ال  

 دة دت وثالثين ولرب مائة وليف.آخر ا ب د عصر يوم اي الثاء ايتادا عشر من جمادى األويب د

يمكييين ب  يييهم يييييتم بايحميييدع ايحميييد هلل رب اي يييايمينع ربميييا يزييييدون ايصيييالة ع يييب ايدبيييي 

♀. 

يأيت باي بارة ايم اصرة ي مل م ل اإلم ياء   ذا إذا كتب ايكاتب لدماء ايسام ينع ماذا يف ل ايشيخ؟

اع فيكتيب ايشييخ بيلي : صيحي   ذيي  وكتيب فيالن ابين فيالنع ميا م ديب وايتوقياع يكن كتابة ويي  رمز 

ل  يقوا  ذا ايكالم ايذ  ذ كر يف ايتسيميا صيحي  لن  يؤالء ايل بية  صحي  ذي  وكتب فالن ابن فالن؟

 .تب ل  وقاا ذي  وكتب  فالن بن فالنع فيذكر ادم ح روا ودم واع وك  

ا وافي ا لطدب في . ؒ  ذه  ي طريقة كتابة ايسماعا ع ونظمها ايحافظ   نظم 

وكتب ع ي  ايسماعا  فربما يحتياج لحيد زمالئي  إييب لن ي ييره  يذا ايجيزءع  اعا كتب ايكاتب جزء  إذ

 فهل ي كاتب لن يمدا ايمست ير من إعارت  ي جزء لم ال؟

 فيقوا ايحافظ اي راقي:

 َوْلُيِع،،،،رِ اْلُمْس،،،،َمى بِ،،،،ِه إِْن َيْس،،،،َتِعرْ  - 616

 

 َوإِْن َيُك،،،،،،ْن بَِخ،،،،،،طِّ َمالِ،،،،،،َك ُس،،،،،، ِرْ  

ْيُل فَ  - 617  ِْ  َق،،،،،ْد َرَأى َحْف،،،،، ب َوإِْس،،،،،ما

 

َبْي،،،،،رِْي َفْرَض،،،،،َها إِْذ ِس،،،،،ْيُلْوا   َك،،،،،َذا ال ُّ

تييب ادييم  يف  ييذا ايجييزء ع ييب لنيي  دييماع  :يقييوا  راد لن يسييت ير  ييذا ايجييزء فيدبنييي ولإذا جيياء ميين ك 

ا إذا كان ادم  ذا ايشيو قد كتب  صاحب ايجزء بيلِّ ز  يصاحب ايج   ن ل يل فإع  ء لن ي يره إياهع خصوص 

ئ وا عن  ذه ايمسيأية إذا كيان لحيد ايل بية كتيب لديماء ايسيام ين وميدهم طاييب فهيل يصياحب  عاي  م د 

 ايجزء لن يمدا؟
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  لن  ذا ايلايب ح ر  يذا ايمج ي  مج ي  ايسيماعع فيدبنيي لن فقايوا الع ما دام لن   و كتب بيلِّ 

كيان كميا م يب البيد لن يكيون ايكاتيب ثقيةع  ع فيإذا   يكن يا إخوان  ذا ايكالم يي  ع ب إطالق  ع  يره إياهي  

ا البد لن يكون ايمست ير ثقةع بم دب الن  البد لال يكون م   :فأي   اع فإذا كيان ايم  م   يادع  سيت ير ماطال  جحود 

بما يأخذ ايجزء وي ي  ع يأخذ ايجيزء ويجحيدهع فيال يدبنيي لن ر    ألن عيم ي  ر  باألمانة فال يدبني لن ي  ار

 ي ار.

ا عيب ع يب رجيل باايرامهرميز  روى لن رجيال اد   إن  »: اف  العراقي يف الهرحيقول الح يكوفية ديماع 

يييب قاضيييها حفييو بيين رييياثع و ييو ميين ايلبقيية األويييب ميين لصييحاب لبييي حديفيية إمد يي  إييياهع فتحيياكم 

تب ع فما كان من ديماع  يذا ايرجيل بييط ييدك ليزمدياكع فقاا يصاحب ايكتاب: لخرج إييدا ك   .«ؒ 

ياث ما كان من دماع  يذا ايرجيل بييط صياحب ايكتياب ف  ع يداك مد يل  لعفوما كان ب حكم حفو بن ر 

ألن  يم يكتب ادم  إال و و را   بيأن يكيون مين جم ية ايسيام ينع وييم يكين بييدهم  ع يره إياهفي زم  لن ي  

 شيء.

فق،ال: َل  -وهو من أئم  أصحاب الهافعي ْن هذا-ال بيري  اهَّلل أبا ْبد فسألُت »يقوا ايرامهرمز : 

ْل،ى رض،اه باس،تما  ص،احبه  م،ن ه،ذا ألن خ،ط ص،احب الكت،اب دالب  أحس،نُ  كمب يجيء يف أْلى الباب ُح 

 .«معه

ياث. (َفَقْد َرَأى َحْف ب ) فقوي :  ل  حفو بن ر 

ْيُل  ) وقويييي : ِْ يييياث حدفييييع ع ماعيل ل  ايقاضيييي إديييماعيل ايميييايكيإديييع ( َوإِْس،،،ما حفيييو بييين ر 

 بن إدحاق ايمايكي.وإدماعيل  و ايقاضي إدماعيل 

َبْيرِيْ )   و ايزبير بن لحمد ايزبير  ايقرشي لحد فقهاء ايشاف ية.( وال ُّ

اعيل بين حيوكم يف ذيي  إييب إديمم ال ذكر  دا فيما يت  ق بإدماعيل ايقاضي لن اييليب روى لني  ت  

عب ع يي : إن كيان ديماع  صحاب ماي   لإدحاق ايقاضيع و و إمام  يف كتابي   فأطرق م ي ا ثيم قياا ي ميد 

  يرهع وإن كان بيط ريرك فأنت لع م.بيط يدك ف يزم  لن ت  

ا ثالثة من ايفقهاء حكموا هبذا ايحكم.  فإذ 

يقوا ابن ايصالح: ويرجا حاصل لقوايهم إيب لن دماع ريره إذا ثبت يف كتاب  برضياه في زمي  إعارتي  

ي هادة  ثم وجهت  بأن ذي  يمدزية ش عقاا: وقد كان ال يبين يي وجه  إياه.  ع ي  عددهع في زم  لداؤ يا بميا حوت 
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 ي إيب مج ي  ايحكيم كما ي زم متحمل ايشهادة لداؤ اع وإن كان في  بذا نفس  ايس   ماا   وإن كان في  بذا  

 يف  ذه ايمسأية. ؒ فهذا تيري  فقهي من ابن ايصالح ع ألدائها

 ؟كتابما الذي يل ا صاحب الكتاب أن يعير هذا الي ُكتب اسمه يف ال :يقول

يقوا ايذ  ي  زم  بذي  لن  يو فرضدا لن يصاحب  ذا ايكتاب شهادة عدد  ذا ايرجلع و ذه ايشيهادة 

ا لن  ا ذيي فيها إثبا  حقع يزم  شرع  فكيذي   ديا كتابتي  الديم  يف  يذا ع يذ ب م   ويشهدع ي زمي  شيرع 

 ثم قاا: يكتاب  و بمدزية ت   ايشهادةع ف يزم لن يؤديها ي .

َض،،،،،ا بِ،،،،،ِه َدْل إِْذ َخ  - 618 َل،،،،،ى الرِّ َْ   ُّ،،،،،ُه 

 

 ....................................... 

 ل  لن كتابت  بيل  دماع  ذا ايرجل يدا ع ب رضاه بذي .

،،،،،ْل   ........................................ ،،،،،اِهِد َم،،،،،ا َتَحمَّ َل،،،،،ى الهَّ َْ  َكَم،،،،،ا 

 ل  كما يف مسأية ايشا د ايتي شرحدا ا قبل ق يل. 

اع و و قاا: ثم  نب   بتدبي  مهمع و ذا ايتدبي  نحتاج إيي  جمي  

 َوْلَيْح،،،،،،َذِر اْلُمَع،،،،،،اُر َتْ ،،،،،،ِوْيَلً َوَأنْ  - 619

 

ْرِض،،،،ِه َم،،،،ا َل،،،،ْم ُي،،،،َبنْ   َْ  ُيْثبِ،،،،َت َقْب،،،،َل 

ديريا حتيب ييرده  ل  يحذر ايمست ير من لن يليل مكت ايكتاب عددهع وإنما ما إن يفرغ مد  يف وقيت   

 إيب صاحب .

اس يأخذ ايكتاب ويبيت  عدده ليام وييايي و و ال يقرل في  وال يستفيد مد ع وربميا ج ي  ايد   ا ب ض  ولم

اع فهذا ال يدبني وال يجوزع فيدبني لن  يستفيد مد  يف وقت دريا ويرده.  لدابيا وربما ج   شهور 

اع بيين جيد   مجياا م   اين من ب  هم؛ ف يذي  اإلعيارة إنميا تكيون يفوبحكم اشتنايدا يف مكتبة ايوايد ن  

ااس اآلن اخت فيوا وتنييروا وييسيوا ألن ايد ي عوال يدبني لن ي  ار ايكتاب إال يف اي يرورا   كميا كيانوا قيديم 

ا ويتي و مين عهيدهتا وي رد يا يح  ايلايب بمسؤويية  ذه اإلعارةع ولن  ذا لمانة يدبني لن يرد ا دري  

يا ذي  يدبنيي إذا اع فيكما  يي دون لن ي يير بايكتياب ضيلر ايلاييب لو اي يايم لو ايباحيت لن ي يير شيص 

 :يدبني لن يتيذ عدة إجراءا  مدها ع ب دبيل ايم اا

لن يحدد ايوقتع ن م ي  لن تست ير ايكتاب بحسب  يومع لو يومينع لو ثالثية لييامع تيرده يف ايتياريخ  -

 ايفالينع  ذا شيء.
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فيدبنيي  عت رف  باألمانيةع فيإذا كيان مجهيوال   قبل ذي  ما ذكرناه يف لثداء ايدرس  و لن :والهيء اآلخر

ن يكف   ن ي رف  وم   ع ما  ذا ايمجهوا يذ ب بايكتاب وال تجيد ليين ذ يب  يذا شييءب  ألن  ر   علن ي ح ر م 

ترييدين لن  :وب  هم يف كتب ل ل اي  م ايقديمة ب  هم كان يل ب ر داع يأخذ ر ن من لجل لن  يقوا يي 

ع يي ع  يكتاب ايفيالين عديدكع و يو ي ير  ان عديده كتياب مهيم و يو عزييز  عيرك  ذا ايكتاب لح ر يي ال  

علي  كتابي  ذاع فإذا لعدت  لعليتي  كتابي ع فيصيب  ليقوي  ي : لح ر يي  ذا ايكتابع فأنا إذا لح رت  

ا ع ب ان ي   ا كتاب .اي يد  ذا ايمست ير حريص   كتاب ايمست ار مد  من لجل لن يرد إيي   و لي  

ا.د  م ال يحسوب ض طالب اي  ون يف االدت ارةع وذكر ب ض ل ل اي  م يف ذي  قصص 

لن  ادت ار كتاب ا فأعلاه إياهع فيرد  يذا ايلاييب ايكتياب ب يد  :ب ض ل ل اي  م األذكياء ايكرماء يقوا 

ذا ع ب ايكتاب آثار ايل امع فجاء ايلايب ب د ذيي  يرييد لن يسيت ير كتاب يا إليامع فدظر ايشيخ يف ايكتابع و

اع فجاء ايشيخ وكما ق ت يكآ فايشا د لن  جاء وم   كتياب وميا ايكتياب م  داع يي  دهل   و دم    م:خر 

طبقع فقاا ايلايب: ماذا لف ل هبذا ايلبق؟ قاا:  ذا ايكتاب يتدتفا بي ع و يذا ايلبيق يت يا ع يي  ط امي  

ا ي .  وال تج ل كتابي طبق 

ع يييا إخييوة ايكتييب اآلن موجييودة يف ايمكتبييا  ابت يياس ال ي حسيين م ام يية ايك  ايشييا د لن ب ييض ايد يي

اإلدالمية واي ربيةع بل حتب اييدوا اينربيية يهيا اآلن لك ير مين لييف ديدةع وربميا لييف وزييادةع ييوال لهنيا 

فظت ويم ي ساء إييها ما بقيت.  ح 

ضي  ي مياءع ايكتياب   ضي  ي شيا ع ن رِّ ضي  ي ميأكوال ع ن  رِّ ض  ي شم ع ن رِّ فدحن اآلن ايكتاب ن رِّ

اع وبج    يف ايمكان ايالئق ب ع وال يج ل ايكتاب كما قيايويدبني يلايب اي  م لن ي   عين  ا:حافظ ع ي  نظيف 

ا يأكل ع ي  لو يهيد .  ايشيخ طبق 

 يقوا يف آخر ايشلر ايتادا عشر ب د ايستمائة:

 َوَأنْ ................................... 

 

 

ْرِض،،،،ِه َم،،،،ا َل،،،،ْم ُي،،،،  َْ  َبنْ ُيْثبِ،،،،َت َقْب،،،،َل 

  ايحافظ اي راقي يف قويي : ثيم إذا نسيخ ايكتياب فيال ي بيت ديماع  ع يي  وال يدق ي  إال ب يد  ذا شرح   

بييين يف ايدقييل قاب ييةع وكييذي  ال يدبنييي إثبييا  دييماع ع ييب ايكتيياب إال ب ييد ايمقاب يية إال لن ي  اي يير  وايم  

 واإلثبا  لن ايدسية رير مقاب ة.
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ا لو كتاب ا ونق  ع فال يدبني لن ي نفل إثبيا  ايم  ست ير إذا ادت ار جزل  لن  ذا ايم    قاب ية وايم ارضيةع ء 

ير  ثم ب د ذي  يرده إيب صاحب ع فإذا ييم يقابيل كميا  ع ار قابل وي  فالبد لن  ي   م ديا يجيب ع يي  يف ذيي  م 

لو ب يض قط قابل كتاب  من لجل لن ي ر  ايقارئ لن  ذا ايكتاب ربما في  ب ض ايس  ايحاا لن يبين لن  يم ي  

 ايتصحيف وايتحريف بسبب عدم ايمقاب ة.

كأندا نقف  هداع وندظر إذا كان  داك لدئ ة مت  قية باييدرس ويف األديبوع ايقيام نبيدل مين صيفة روايية 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-ايحديت ولدائ  
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َؤال ا إلكماا شرح األيفية. :السُّ  حبذا يو ت يفوا يدا يوم ايسبت لي  

 ب كل ندظر إذا لمكن  ذاع وإيب اآلن فيما يبدو لن  ال يمكن.ع  :الَجَواب

َؤال ا فيقوا لخرنيا فيالن عين فيالن يف صحي  ايبيار  م ال   :السُّ  يذكر لحيان ا ايحديتع ثم يذكر ددد 

ا قبل ك مة م   ؟  م   ع ايسؤاا لن ن يف ك مة فذكر نلق 

ذ  باي فظ وبق :الَجَواب  ي عم  .الع ما ت يفع  ذا من باب لن  ح 

رقع ع يسأا عن إذا جما ي حديت عدة طرق فأ  يفظ روى  ذه ايل ي-إن شاء اهلل- ذه مسأية دتأتيدا 

رقع ثم يقوا:  ل  داك ضابط يف وضا عالمة ايتحويل؟ متب يكون عدد م تقب األديانيد لو رو   ذه ايل  

ر ذكر عالمة ايتحويل إيب مدتهب اإلديداد كميا يف ايم  يو  :ع يب كيل    ياا ايمكتيوب؟ايمجموعة؟ ومتب لخ 

البيد لن  إنما ماذا يف ل ايي يست مل  ذا ايرميز؟ع بل ايسدد ايجديدع  ذا ايذ  يهمداي ا عالمة ايتحويل ق

يأيت بادم ايراو  ايي اشيرتك فيي  إديدادانع وييذكره يف كيال اإلديدادينع فأنيت ت ير  لن  يذا اييراو   يو 

 م تقب اإلددادين؛ ألن  ذ كر فيهما.

َؤا   ل ب د ذكر ايحاء يدلق قاا لو يقوا ب د حاء وحدثدا فالن بدون ذكر قاا؟ :لالسُّ

ثدا دائما قاا. :الَجَواب ثدا فالن؛ ألن قبل حد   يقوا حاء ن مع وي  لن يقوا ب د ا قاا حاء قاا وحد 

َؤال ز ألدماء ايحاضرين؟ :السُّ   ل يمكن لن ي رم 

 ال ما يرمز يهم. :الَجَواب

َؤال  رق بين ايحاشية وايهامش؟ وليهما يستيدم اآلن يف تحقيق ايكتب؟ما ايف :السُّ

اآلن يف  ذا اي صر كال ما بم دب واحد ايحاشيية وايهيامشع ميا يكيون لديفل ايكتيابع ميا  :الَجَواب

يميد يا  يكون لدفل ايكتاب  ذا حاشية لو  امشع ولميا يف ايقيديم ايحاشيية ميا يكيون ع يب جدبتيي ايكتياب

ا يا كيرر ع ة ايش ر ايتي تكيون يف لع يب اييرلسفأع ب ايكتابع من طرة ايرلس طرلما ايلره ع ويسار   يذا لي  

 ايسؤاا عن قاا ب د حاء ايتحويل.

َؤال  ما دبب عدويهم عن كتب  عدد تصحي  ايشيخ إيب وكتب؟ :السُّ

 من باب االختصارع يم يذكر ايهاء من باب االختصار. :الَجَواب
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َؤال د فكييف نتحصيل ع يب نسيخ ايواييد يديرو  مدهيا حتيب نحقيق شير  قد لخذنا لديانيد ايوايي :السُّ

 ايرواية؟

ير  يي  لن تحصل ع ب نسية ايشيخ نفس ع  :بايدسبة يشر  ايرواية ايمقصود ب  :الَجَواب م ديا لني  م 

ايمهيم يف ع لصل ايشيخع لو ع ب لصل لصل ايشيخمن  فرع   بلن  تقابل ع ب لصل ايشيخع لو ع  باإلمكان

لني  تدظير يف اإلديداد اييذ  ترييد لن ترويي ع فيإذا وقفيت ع يب ميليو ع لو وقفيت ع يب   ذه ايق ية  يو

صيحي  »ك إديداد إييب دم ال لنيت عديع  سدد نفس ع ت تقي م  ع ت تقي م  ملبوع البد لن تراعي لن يكون ي

تتأكيد  ع فإذا لرد  ايرواية ع ب وجي  ايتيدقيق البيد لنرواية لبي ايوقت ايسجز  م ال  من  «اإلمام ايبيار 

موافق  ايروايية لن  ذه ايلب ة ايتي م   ويقرؤ ا ع ي  تالمذت ع لو تقرؤ ا وت سم ها يهم البد لن تكون 

يا يهيذه ايرواييةع  فإذا يم تكن موافقة ماذا ي زم ؟ع لبي ايوقت ايسجز  يا موافق  ي زمي  لن تصيور ميلوط 

لبي ايوقت ما يي  من رواية لبيي  ببسبقاب ة؛ يكي ال ترو  ويكون م   لو ما لحد ايلالب من لجل ايم  

 لن تكونوا قد فهمتم عدي ايمقصود. وإن شاء اهلل لرجوع فهذا ايذ  يهمداايوقتع 

َؤال وميا شياهبها فقيد  عإن  ال فائدة مين درادية لبيواب ايروايية وايتحميل :رد ع ب من يقواكيف ي   :السُّ

هنا ييم تد يدم ميا زاييت ايروايية موجيودةع أل عيرد ع ي  بأن  ذا ايكالم رير صحي  ان دمت يف  ذا ايزمان؟

 ونع وي قييرل ع يييهم ايحييديت باإلدييداد فمييا
زاا  ييذا  وب ييض مشييايخ ايحييديت يج سييون ي سييماع ويسييم 

ا وإن كان ق يال   اع فما دام لن ايروايية  ق بين لن يكون ايشيء ق يال  روفع موجود  وبين لن يكون ايشيء م دوم 

ي  ايسيماع فدحن إذا إذا ج سدا يف مجاع فالبد من م رفة لحكامها ة موجودة ومتص -ايحمد هلل-ما زايت 

ا مسأية ل  ع نحتاج إيب  ذه األحكام   لن  ذه األحكام ددحتاج إييها يف مسائل تت  ق بايتصيحي :خرىولي  

ب ض  ذه ايمصل حا  تمر ي لايب وإن يم يكن يف مج   ايسماعع مع وايتحسين وقراءة كتب ل ل اي  

 ع ب م رفة هبا.فيحتاج لن يكون 

َؤال  ؟«األيفية»عن تحقيق شرح يسأا  :السُّ

شيرح ايموجود اآلن لحسن تحقيق بين ليديدا تحقيق ايدكتور ميا ر ايفحيلع بايدسيبة يلب ية  :الَجَواب

لميا بايسيبة ي سيياو  لحسين طب ية بيين لييديدا  يي ايتيي بتحقييق ايشييخ ع األيفية ي حيافظ اي راقيي نفسي 

 ايي يرع وايشيخ ايفهيد.
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َؤال    ل من األحسين كتابية تياريخ ايسيماع يف ديلر واحيد حتيب ال يتيو م لو يقيا نحيو ايلمي :السُّ

 فيو م لن  ددد دت وثالثون إيب آخره؟

 إذا لمكن يكن األدلر ال يتحكم فيها ايشيو. :الَجَواب

ن لخونا  ذا عدده دقة لصحاب ايب وغع ف  ب كيل يحياوا لن يكتبهيا يف ديلرع فيإذا ضياق ايسيلر يي  ل

 يدتقل إيب ايسلر ايذ  ب ده.

َؤال   ل يص  االقتصار ع ب ب ض من دما ما ايتديي  ايجزء؟ :السُّ

ال إذا كيان يي   عوييرتك ب  ي  عرع لما لن يتقي ب   ذ  ع ما يص  إال إذا كان ي  ع   لمانة ما يص :الَجَواب

لميا لني  يقتصير ع  يذا عيذر عع ما عدده ورق يكتب ع ي  األدماء فكتب ما لمكن وترك ما يم ي مكنعذر م ال  

 ع ب ب  هم ويدع يآلخرينع فهذا ال يدبني بل قد يوق   يف هتمة ايتحيز وايت صب.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َأْن َيْفَعَل،،،،،،هْ  َوَم،،،،،،ا لِ،،،،،،ِذي ُتْهَم،،،،،، َ  - 637

 

 َف،،،،،،فِْن َأَب،،،،،،ى َفَج،،،،،،اَز َأْن َلَ ُيْكِمَل،،،،،،هْ  

،،،،،،ا إَِذا ُق ِّ،،،،،،َع فِ،،،،،،ي األب،،،،،،واِب  - 638   َأمَّ

 

 َفْه،،،،،،َو إل،،،،،،ى اْلَج،،،،،،َواِز ُذو اْقتِ،،،،،،َراِب  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ب د لن فرردا مين لبيواب ولنيواع ايتحميلع وكيفيية تحميل اييراو  ي حيديتع وكيفيية كتابية وضيبل ع 

يا وقييده عين ل  ي ع فإني  ب يد ذيي  يي  لن يرويي  نادب ب  ن تحمل ع م  د ذي  لن تذكر كيفية ايروايةع فإن م 

ا ابن ايصالح ب د ت   األبواب ايسابقة.  عدهم؛ ف ذي  ذكر  ذا ايباب ايحافظ اي راقي تب  

 ف ددنا مسائل تت  ق برواية ايحديت:

 ايمسأية األويب: يقوا ايحافظ اي راقي:

،،،،،رِيَوْلَي،،،،،رْ  - 620 َْ  ِو ِم،،،،،ْن كَِتابِ،،،،،ِه َوإِن 

 

 ب لِلَْكَث،،،،،،،رِ  
 ِم،،،،،،،ْن ِحْفظِ،،،،،،،ِه َفَج،،،،،،،ائِ

إذا كان ايراو  ال يحفظ ف   لن يرو  من كتاب ع و ذا ايقيوا  يو قيوا لك ير ل يل اي  يم لن  :ل  يقوا 

ياظ صيدرع فإني من يم يحفظ يي  لن ييرو  مين ايكتيابع ف يي  كيل اييرواة كيانوا ح   كميا مير م ديا يف نيوع  ف 

   لن اي بط نوعان:ايصحي

 عو و لن يحفظ ايراو  حدي   مدذ دم   من شيي  حتب يؤد  مد  ويستح يره بأيفاظي  :ضبط صدر

 .-إن شاء اهلل-لو بنايب ليفاظ  فيروي  بايم دب إن عجز كما ديأيت 

 و و لن يحفظ لو يصون كتاب  مدذ دما في  ع ب شيي  حتب يؤد  مد . ع: ضبط ايكتاباينوالنو  الثَّ 

ن يم يكن عدده ضبفإذ   وكيان ب يض ل يل اي  يم يسيت مل ع ط صدرع ف   لن يست مل ضيبط ايكتيابا م 

ير  ذيي  عين اإلميام لحميد  األمرينع يكون عدده ضبط صدرع ويف ايوقت نفس  ال يرو  إال من كتابي  وع 

 .ت ايب ؒ 

ه كان يقيرل مين كتابي ع ميا فإن  بي ن لن وايد عإيب اإلمام لحمد عبد اهللسدد إدداد ويو قرلتم يف بداية ايم   

 لن  كان يحفظ لحادي  .

ن عجز عن حفظ ايص    در ف   لن يرو  عن طريق ضبط ايكتاب.فايجما بين ايحفظين لتقنع يكن م 

 يقوا ايحافظ اي راقي:
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 ب لِلَْكَثرِ 
 َفَجائِ

ياع لن يرو  من كتاب  مفهوم ذي  لن ب ض ل ل اي  م يم ي جز ايرواية من ايكتاب يمين ييم يكين حا فظ 

 ايب:   ت   ؒ فقاا ايحافظ اي راقي 

،،،،ْن أب،،،،ي َحنِْيَف،،،،َ  اْلَمنْ،،،،ُع َك،،،،َذا - 621 َْ  َو

 

،،،،،،،،ْيَدَلَنِْي َوإَِذا  ،،،،،،،،ْن َمالِ،،،،،،،،َك َوالصَّ َْ 

او  ايحديت إذا يم يكن يحفظ ع يي  ي  لن يروي  من كتابي  ب ض ل ل اي  م مدا من رواية اير   :يقوا 

 ع ي  يف كتاب  ما ييس  و و ال يحفظ فال يدتب  يذي .كأهنم خشوا لن ي دخل  ع إذا يم يكن يحفظ 

فيزيد في  ويدقوع فيإذا  ه  رير   يكن تقدم م دا لن ايمقصود ب بط ايكتاب لن  يصون  من لن تمتد إيي  يد  

ع فإني  ه  ريير   يادة واإلدخاا يف كتاب ايراو ع وحفظ كتابي  وصيان  مين لن تمتيد إييي  ييد  ذي ع ل مدت ايزِّ  ن  ل م  

ا كما  و م رو  لن األحاديت لدانيد ورواة  ع لن يرو  مد  يجوز ي  ن ولديانيد متشياهبةع ويت فيم   خصوص 

فاييذ  ع ييل واييليأز  شكل ع ب ايحافظع فيإذا روى مين كتابي  فإني  ييأمن ايتبايدةع فم ل  ذا قد ي  ولدماء م  

  من كتاب  إذا لمين مين لن يف لن يرو دع وايذ  ال يحفظ ف   د ة  ي تمد ع ب كتاب  ما كون  يحفظ فهذا جيِّ 

 تمتد إيي  يد ريره فيزيد في  ويدقو.

ْن أبي َحنِْيَف َ  ) قوي : َْ  .ؒ اإلمام لبي حديفة ع ( َو

ْن َمالَِك و )  .ؒ اإلمام ماي  (  َْ

ولما ايمجهوا ربما عدد لك رنا ايصييدالينع فهيذا لحيد فقهياء ايشياف يةع ايصييدالين اييداود  واديم  

فد قيل عيدهم لني  ال ع ع تويف ددة ديبا وعشيرين ولرب مائيةرح ع ب ميتصر ايمزينكان ي  ش داودمحمد بن 

وايصيحي  األواع ايصيحي  ايقيوا ع دام لني  ال يحفيظ ميا ت يمن ايكتياب يجوز ي  لن يرو  مين كتابي  ميا

ع شرط  ايذ  األوا و و ايجواز ب ر   ثم ذكر مسأية لخرىع و ي:م 

 َوإَِذا ..................................  ..........................................

ُه َوَل،،،،ْم َي،،،،ْذُكْر َفَع،،،،نْ  - 622  َْ  َرَأى َس،،،،َما

 

 ُنْعَم،،،،اَن اْلَمنْ،،،،ُع َوق،،،،اَل اْب،،،،ُن اْلَحَس،،،،نْ  

ل  إذا كان ايراو  نظر مرة يف كتاب شيوع لو ربما يف كتاب   وع ورلى لني  ديما مين فيالن ايفيالين  

اع ال ييذكر لني  ديما ايصيحي  ع يب   ال ييذكر متيب ديم  مام ايبيار ع يكد يلو صحي  اإل «داودددن لبي »

 فيقوا ايحافظ اي راقي: او ع فهل ي  لن يأخذ هبذا ايمكتوب؟ذي  ايشيخع لو ع ب ذي  اير  

 َوإَِذا ..................................  ..........................................
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622 -  َْ  ُه َوَل،،،،ْم َي،،،،ْذُكْر َفَع،،،،نْ َرَأى َس،،،،َما

 

 ُنْعَم،،،،اَن اْلَمنْ،،،،ُع َوق،،،،اَل اْب،،،،ُن اْلَحَس،،،،نْ  

ي ؒ ل  اإلمام لبو حديفة    بيتع ال ييذ ب ماع ايم  يرى لن  ال يجوز ي  لن يرو  بدياء ع يب  يذا ايس 

 و بيط ريرهع ميا دام لني  العن ذي  ايشيخ بداء ع ب لن  وجد  ذا مكتوب ا بيل ع ل «داودددن لبي »ويرو  

يا يف ايكتيب ايكبييرةع يذكره ا  عو ذا قد ال يقا يف ايسيماع خصوص  ألني  يديدر لن اإلنسيان يسيما كتاب يا كبيير 

يكين قيد يقيا يف ع  يذا يديدر ع ب لحد ايمشايخ ويدسب ذي  «داودددن لبي »كصحي  اإلمام ايبيار ع لو 

من يدسيب لن ذيي  ايشييخ قيد  ي تقي بأحد ل ل اي  م ويستجيزهع ثم ما طوا اييزاإلجازة لن ايشيو م ال  

  لجييازهع فييإذا وقييف ع ييب ت يي  اإلجييازة مكتوبيي  لنيي  لجيياز ي شيييخ فييالن رواييية كييذا فهييل ييي  لن يأخييذ هبييا؟

 وايسماع واإلجازة دواء يف لهنما نوعان من لنواع ايتحمل.

 و  هبا.فيقوا اإلمام لبو حديفة ما دام لهنم ال يذكروا ذي  ايسماع لو ت   اإلجازة ال يجوز ي  لن ير 

 َوق،،،،،،،اَل اْب،،،،،،،ُن اْلَحَس،،،،،،،نْ  ...........  ...........................................

،،،،افِِعيْ  - 623   َم،،،،ْع أب،،،،ي ُيْوُس،،،،َ  ُث،،،،مَّ الهَّ

 

 َواألَْكَث،،،،،،،،رِْيَن بِ،،،،،،،،اْلَجَواِز اْلَواِس،،،،،،،،عِ  

ع فإهنميا قياال وخايف يف  ذه ايمسأية اإلمام لبا حديفة ت ميذاه محمد بن ايحسن ايشيباين ولبو يوديف 

ا اإلمام ايشاف ي  ولك ر ل ل اي  يم ع يب ايجيوازع يكين بشير ع ع ع رحم اهلل ايجمياؒ بايجوازع ولي  

يايجواز يي  م   اع بشر  لن يكون  ذا ايمكتوب إميا بيلِّ ثقية م يرو  لن  يذا     يوع لو بييط شييو  ل ق 

 ب.خل  وال يش  في ع ولما إذا ش  فإن  ال يجوز ي  لن يأخذ هبذا ايمكتو

 ايسيماعع إذا كيان عين مسيأية ميا إذا كيان مي ال    ذه ايمسيأية  يي فيرع   :يقوا ؒ ايحافظ اي راقي 

كيذي  إذا ع فوإن ييم يحفظي  ايمسموع و و ايكتاب بيل  و و ال يحفظ ع ف   لن يروي  إذا ثبت ي  دماع 

اس  يذه ايمسيأية ع يب ف   لن يرو  بداء ع ي ع فتقي عكان تقييد ايسماع بيل  وإن يم يحفظ  وإن يم يتذكره

 ت  .

 ايمسأية اي اي ةع قاا:

 َوإِْن َيِغ،،،،،،،ْب َوَغَلَب،،،،،،،ْت َس،،،،،،،َلََمُتهْ  - 624

 

 َج،،،،اَزْت َل،،،،َدى ُجْمُه،،،،ْوِرِهم ِرَواَيُت،،،،هْ  
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ع يب   ذا ايسماع لو  ذا ايكتاب إذا فقده ايراو ع ثم وجده ب د ذي  فهل ي  لن يرو  مد  لو يرو  ب  بدياء

ربميا ألن  ما دام لن  لضياع  وفقيده ع فب ض ل ل اي  م يقوا الع ال يجوز ع؟ ذا ايسماع و و قد فقده وضا

 .تداوي  منر   فزاد في  ونقو

 نيو ع يي  يف قويي :: لني  يجيوز يي  ايروايية بشير  -و يم ايجمهيور-ولك ر ل ل اي  م ع يب ايجيواز 

شييو ميا ييي  مدي ع لو ييدقو  فإذا كان اينايب يف ايظن لن  ذا ايكتاب يم يدخل في ع (َوَغَلَبْت َسَلََمُتهْ )

فإني  يجيوز يي  لن ييرو   عو كذاع فإذا ر بيت ايسيالمة    مزق ع لو يأخذ ب ض لوراق   ي  مد  ما  و مد ع لو م ال  

 مد .

  :والمستند يف ذلك أن باب الرواي 
 
ع ب ر بة ايظنع فإذا ر ب ع ب ظد  ديالمة كتابي  مين ايتنييير  مبدي

 ف   لن يرو  مد .

 قاا:ايمسأية ايراب ة 

،،،،،،،،يُّ  - 625 ْيُر َواألُمِّ
،،،،،،،،رِ  َك،،،،،،،،َذلَِك الضَّ

 

 َلَ َيْحَفَظ،،،،،،،،اِن َيْض،،،،،،،،ُبُط اْلَمْرِض،،،،،،،،يُّ  

 ..................َم،،،،،،،،ا َس،،،،،،،،ِمَعا  - 626 

 

 ...................................... 

فهيذان إذا ع ال يقرل وال يكتيبواألمي ايذ  ع اي رير و و ايكفيف ايذ  فقد بصره ذه مسأية تت  ق ب

اي يرير  عايكفييف من خالا ذي  ايسيماع و ميا ال يحفظيان؟ اقي د يهما شيو دماع   ل يهما لن يروي

ذييي  ايسييماعع فهييل يهمييا لن يرويييا ذييي   د يهمييا شيييو  واألمييي إذا كانييا ال يحفظييان مسييموعهماع وقي يي

 ح ير مج ي   كفييف مي ال  ا مي ال  يروياني  بيأن ي قيرل ع يهمياع فيإذ   قد يقوا قائل كيف يروياني ؟ ايمسموع؟

وقابيل يي  نسيية مين  عد ي  لني  ح ير  يذا ايمج ي وقي   دماع ع ب لحد ايمشايخ لو قراءةع وجاء شيو  

ن يم يي  لن  نسخ ايسماع ايتي ق رئت ع ب ذيي  ايشييخع و يو ال يحفيظ ذيي  ايكتيابع فهيل يي  لن يرويي ؟

يي  ايسيماع بشير  لن يكيون  يروي ع وايتالمذة يقرلون ع ي  من ذي  ايكتاب بشر  لن يكون  ذا ايذ  قيد

 .(َما َسِمَعا َيْضُبُط اْلَمْرِضيُّ ) مأمون اع وذي  يف قوي :

 فإذا كان  ذا ايذ  قيد ايسماع مرضي ا مأمون اع وضبط يهما دماعهماع فإن  يجوز يهما ايرواية.

 يقوا:

،،،رِْيرِ  .......... - 626  َواْلُخْل،،،ُ  فِ،،،ي الضَّ

 

 ْلَبِص،،،،ْيرِ َأْق،،،،َوى، َوَأْوَل،،،،ى ِمنْ،،،،ُه فِ،،،،ي ا 
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ألن  إن ايييال  يف  يذه ايمسيأية فيميا يت  يق باي يرير لشيد مميا  يو بايدسيبة يألميي يمياذا؟ :ويقوا

 اي رير ال يستليا لن يدظر يف ايكتاب  ل يف زيادةع  ل في  تنيير.

لما األمي وإن كان ال يحسن ايقراءةع فإن  يمكن لن يحفظ كتاب ع وي ر   ذا ايكتاب  ل حدث ع يي  

 ألن ايتنيير واإلضافة يظهران من خالا عالما  م يدة يرا ا ايبصير وال يرا ا اي رير. عم الشيء ل

 إيب مسأية و ي: ؒ ثم انتقل ب د ذي  ايحافظ اي راقي 
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 :ؒ   هظمَقهل ع نَّ

 ع رَِّوعَيُة ِمَن عأَلْصِل

 َوْلَي،،،،،ْرِو ِم،،،،،ْن َأْص،،،،،َل َأِو اْلُمَقاَب،،،،،لِ  - 627

 

 َس،،،،،،،،،،اُهلِ بِ،،،،،،،،،،ِه َوَلَ َيُج،،،،،،،،،،ْوُز بِالتَّ  

،،،،ا بِ،،،،ِه اْس،،،،ُم َش،،،،ْيِخِه َأْو ُأِخ،،،،َذا - 628   ِممَّ

 

نْ،،،،،ُه َل،،،،،َدى اْلُجْمُه،،،،،ْوِر َوَأَج،،،،،اَز َذا  َْ 

 

 

،،،،،ْوُب َوالُبْرَس،،،،،اِن َق،،،،،ْد َأَج،،،،،اَزهْ  - 629  َأيُّ

 

،،،،،،ْيُ  َم،،،،،،َع اإِلَج،،،،،،اَزهْ   ،،،،،،َ  الهَّ  َوَرخَّ

 َوإِْن ُيَخ،،،،،،،الِْ  ِحْفُظ،،،،،،،ُه كَِتاَب،،،،،،،هْ  - 630 

 

 ا َص،،،،،،،َواَبْه:َوَل،،،،،،،ْيَس ِمنْ،،،،،،،ُه َف،،،،،،،َرَأوْ  

 

 

َن َواألَْحَس،،،،،نُ  - 631  اْلِحْف،،،،،َ  َم،،،،،ْع َت،،،،،َيقُّ

 

،،،،،ْن ُي،،،،،ْتِقنُ ا   لَجْم،،،،،ُع َك،،،،،اْلِخَلَِف ِممَّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:َّ 

 تميد ع يي ع يقوا يدبني يف ايرواية لن ايشيو ال يرو  من ل  كتاب متفقع وإنما ييرو  مين لصيل ي  

ع ب ايشيخ وكدت تقابل م   يف مج ي  ايسيماعع  يذا  األصل  و كتاب  ايذ  دم ت مد  ما  و األصل؟

يصب   و لص  ع لص   ايذ  ترو  مدي  وت تميد ع يي ؛ ألني  كديت يف مج ي  ايسيماع تسيما ايشييخع 

ث ب ع فصار كتاب  يما قاب يت وح ير  مج ي  ايسيماعع وديم ت ايشييخ وقاب يت  وتقابل م   ما يحدِّ

ا يكتاب ايشيخ.صار م    لابق 

يي  لصل ترجا إيي ع وت ود إيي  إذا لشكل ع ي  شيءع وترجيا إييي  إذا لرد  ب يد فهو صار بايدسبة إ 

 ذي  لن ترو .

 (.َأِو اْلُمَقاَبِل ... بِهِ )

لن تيرو  مين فيرع مقاب يل يقيوا يي  الع يجيوز يي   إذا يم يكن لص   موجود ال يجوز ي  ايرواية؟

ل ع يب األصيل فيإن  يذا ايفيرع ايمقابي عيو لن طايب ا من ط بت  نقيل مين كتابي  وقابيل ع يي ع ع ب األصل

ولع ب من ذي  لن ترو  من لصل ايشيخ نفس  ايذ  دم ت مد ع فهيذا لع يب ميا ع يجوز ي  لن ترو  مد 

 يكون لن تقف ع ب لصل ايشيخ.

اآلن عديدنا كتياب  ةع كييف؟و يي ق يية األصيل وايفيرع قيد تكيون ق يية نسيبي   عنب   دا إييب ق ييةول  

او  ع ايشيخع وعددنا كتاب ت ميذ تاب ايراو  نفس ع وعددنا ك فكتاب ايراو  نفس  إذا قابل ع يب لصيل اير 

ايشيخ  و بايدسبة إيي  لصلع وبايدسبة إيب ايشيخع بايدسبة إيب لصل ايشيخ فرعع ولصل ايشيخ بايدسبة إييي  

ب اييراو  شيكل ع ييكم  يذه ايق ييةع ف ميا عيرتم لن كتيافال ي  ع عيكد  بايدسبة إيب كتاب شيي  فر   لصلع
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يا يف نصيوص األئميةلصل فهذه ق يية واضيحة بايدسيبة ي   ا ميا ييأيت يف كتيب ألن ايير   عدياع خصوص  او  ك يير 

و   ث بي ع  ايجرح وايت ديل ق ص  ولخبيار فيهيا لن اييرواة لو ايتالميذة يستشيك ون ع يب اييراو  حيدي  ا يحيدِّ

هذه ايق يةع وإن كان  و بايدسبة إيب كتياب فيلايبون  باألصلع فهو بايدسبة إيي  كتاب   و األصلع فانتبهوا ي

 يقوا:. شيي  فرع  

 َوْلَي،،،،،ْرِو ِم،،،،،ْن َأْص،،،،،َل َأِو اْلُمَقاَب،،،،،لِ  - 627

 

 بِ،،،،،،،،،،ِه َوَلَ َيُج،،،،،،،،،،ْوُز بِالتََّس،،،،،،،،،،اُهلِ  

وال يجيوز ييي  لن يتسييا ل يف ايرواييية فييرو  ميين ل  كتيياب اتفييقع و يذه ايمسيياية ميير  م دييا يف بيياب  

ن شر  اإلجازة  يو ت ييين ايميرو  وصيحة األصيلع وذكرنيا إ :ازةع وق دااإلجازة حيدما ذكرنا شر  اإلج

لن صييحة األصييل تكييون بايمقاب ييةع فييإذا روى ميين ل  كتيياب رييير مقاب ييل يييم يتييوافر شيير  اإلجييازة ايييذ  

 يشرتط  ل ل اي  مع و ذا ايتساؤا يؤثر ع ب ايرواية وي  فها.

 ُج،،،،،،،،،،،،،،،،،ْوُز بِالتََّس،،،،،،،،،،،،،،،،،اُهلِ َوَلَ يَ   .........................................

،،،،ا بِ،،،،ِه اْس،،،،ُم َش،،،،ْيِخِه َأْو ُأِخ،،،،َذا - 628   ِممَّ

 

نْ،،،،،ُه َل،،،،،َدى اْلُجْمُه،،،،،ْوِر َوَأَج،،،،،اَز َذا  َْ 

 

 

 

ا ال يدبني لن ي   ألن ربما يكون ذي  ايكتاب فيي  اديم  عتسا ل فيرو  عن ل  كتاب في  ادم شيي لي  

 ايشيخع يكن ال يدخل يف إجازة ايشيخ ي .

 ي بقوي :وربما ي د 

،،،،ا بِ،،،،ِه اْس،،،،ُم َش،،،،ْيِخِه َأْو ُأِخ،،،،َذا - 628  ِممَّ

 

نْ،،،،،،ُه   َْ............................... 

 

 

 

وكما لن ي  لن يرو  من فرع لصل ايشيخع ربما يريد  ذا؛ ألن  عل  ي  لن يرو  من لصل لصل ايشيخ

و من لصل األصيل لو مين ايمقصود بايصحة ايملابقةع وايملابقة تحصل بما إذا روى من األصل نفس ع ل

 فرع األصلع فإن  تحصل ت   ايملابقة.

 قاا:

 َوَأَج،،،،،،اَز َذا ..........................  .........................................

 

 

 

،،،،،ْوُب َوالُبْرَس،،،،،اِن َق،،،،،ْد َأَج،،،،،اَزهْ  - 629  َأيُّ

 

،،،،،،ْيُ  َم،،،،،،َع اإِلَج،،،،،،اَزهْ   ،،،،،،َ  الهَّ  َوَرخَّ

 ن لصل لصل ايشيخ لو من فرع   ذا لجازه ليوب.إن ايرواية م :ل  يقوا 
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ث من لصل شييي  اييذ  ييم يسيما فيي   يوع لو : و ل ي  لن ي  يقول الحاف  العراقي هنا يف الهرح حدِّ

تبت عن شيي  تسكن نفس  إيي صحتها.  من نسية ك 

 عامة لصحاب ايحديت مد وا من روايت  من ذي . قاا: ذكر اييليب لن 

ايذ  وقف ع ي  يي   و األصل ايذ  كان ايشيخ يرو  مدي ؛ ألني  قيد يكيون ل  يو كان لصل ايشيخ 

آخيرع فهيو إنميا ديما مين  خرى كتبها يف وقيت   كتبها يف وقتع ونسية ل  عدد ايشيخ عدة نسخع فدسية م ال  

د ة  كذاع و و وقف ع يب ن   تبت يف د  خيرىع فهيل يي  لن ييرو  ل   تبيت يف ديدة  ك   سيية  ايشيخ يف ايدسية ايتي ك 

  وقف ع ب نسية مقاب  ة ع ب لصل ايشيخ.لو م ال   ها ويم يسما فيها؟مد

: إن عامة لصحاب ايحديت مد وا من روايت  مين ذيي ع وجياء عين لييوب ايسييتياين فيقول الخ يب

ع ايمتوىف ددة مائتين وثالثةع و و محمد بن بكر ايريوايردان    ك  وح  ع دان 
 
عن لبي نصر ايصباغ لن  قليا  ي

ئميية لولييوب ايسييتياين  ييؤالء مين  يوجيياء عين لييوب وايردييان  ايرتخييو فيي ع ايردييان  ع ال يجيوزباني  

لميا إذا كيان ع ايرتخيو لو ايجواز إذا يم يش  لن  داك اختال  بيين ايدسييتينع ايحديت رخصوا يف ذي 

ع لو من فيرع مد  ا  م  يت فتان فهدا ال يجوز ي  لن يرو  إال من األصل ايذ  د   داك احتماا بأن ايدسيتين م  

 .قوبل ع ي 

 ثم يقوا:

،،،،،،ْيُ  َم،،،،،،َع اإِلَج،،،،،،اَزهْ   ........................................ ،،،،،،َ  الهَّ  َوَرخَّ

ا  و ابن ايصالح   بجواز ايروية من نسية  ي لصل ايشيخ ايذ  يم  :يقوا ؒ ايشيخ كما مر  مرار 

لن يكيون  مدهيا بشير ع ميا  يو  يذا ايشير ؟ع يهيا يجيوز يي  ايروايية  قابل  يسما مد  ايت ميذع لو من فرع م  

فهو إذا كيان يف  يذه ايدسيية زييادة ييم يسيم ها و يي ع ي راو  لن يرو  عد  جم ة مرويات ايشيخ قد لجاز 

فقيد وق يت يي  اإلجيازةع وكال ميا  -وإن يم يقا ي  ايسماع-رير موجودة يف ايدسية ايتي دما مدهاع فهو 

 نوعان من لنواع ايتحمل م تران.

 ع و ذا من فوائد اإلجازة.   يقوا بايجواز إذا كان ي  إجازة عامة من شيي   ؒ ايصالح  فابن

 كما ديأتيدا لن ايلايب يستدرك فيها ب ض ايقصور ايذ  يقا يف إجازت . :من فوائد اإلجازة
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 راب عن ب يض يف روايت ع م ال   لن ايلايب يستدرك فيها ما يقا من قصور   :من فوائد اإلجازة كما ق دا

يي عجيياي  ايسييماعع فهييو يييرو  مييا ريياب عديي  باإلجييازةم ماعع لو ن يي ع لو تشييارل وإن يييم يحصييل ييي  ايس 

  ي ايدسية ايتي قابل ع يها من شيي . بايكالمع لو روى من نسية ييست  

 ونو ع ب جواز ا. ؒ و ذه  ي ايصورة ايتي ذكر ا ابن ايصالح 

ييايف حفظي  فأيهميا  ع ووجيد يف كتابي  ميا ي  او  لن ييرو  حيدي  ا فيرواه مين حفظيمسأية إذا لراد ايير  

 ايم تر؟

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوإِْن ُيَخ،،،،،،،الِْ  ِحْفُظ،،،،،،،ُه كَِتاَب،،،،،،،هْ  - 630

 

 َوَل،،،،،،،،ْيَس ِمنْ،،،،،،،،ُه َف،،،،،،،،َرَأْوا َص،،،،،،،،َواَبهْ  

ايم تير ايحفيظ بشير  لال تكيون  :فيإن ل يل اي  يم قيايوا عل  إذا اخت ف ما تحفظي  ميا ميا يف كتابي  

ع  تير ميا يف ايكتيابسية ومن  يذا ايكتياب فيإن ايم  ذا كدت قد حفظت من  ذه ايد  حفظت من ايكتابع فإ

إذا  ع  ن ميا يف ايصيدرفإن ايم تير إذا كديت مين ل يل ايحفيظ ميا يف اييذِّ  عمن فم ايشيخ لما إذا حفظت م ال  

 يو  تير كدت حفظت من فم ايشيخ ولنت من ل ل ايحفظ واإلتقانع ويم تحفظ من  ذا ايكتيابع فيإن ايم  

 .ا يف ايكتاب؛ ألن ايكتاب ال يدسبولما إذا حفظت من ايكتاب فإن ايم تر مع درايص   حفظ  

 ا يف  ذه ايمسأية قيدان:إذ  

ظ  من ايكتاب.القيد األول ف   : لال يكون ح 

 : لن يكون متيقد ا من حفظ .والقيد الثاين

بيين لني  ي كذا ويف كتابي كيذاع في  يف حفظ :واألحسن من اعتبار ايحفظ لو اعتبار ايكتاب لن يدب  فيقوا

 يايف ما يف كتاب ع فهذا ايبيان  و األويب؛ ويذي  قاا:ي      مرتدد؛ ألن ما يف حفظ  

 َواألَْحَس،،،،،،،،،،،،نُ  ..........................

 

 

،،،،،ْن ُي،،،،،ْتِقنُ    الَجْم،،،،،ُع َك،،،،،اْلِخَلَِف ِممَّ

 

 

 ا.ل  األحسن ايجما بين األمرين بأن تقوا يف حفظي كذا ويف كتابي كذ

ْن ُيْتِقنُ   َكاْلِخَلَِف ِممَّ

يف حفظي كذاع وقاا في  فيالن  :آخر ولنت من ل ل ايحفظع فإن األويب لن تقوا ل  يو خايف  حافظ  

 كذا.
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حياوا لن فيا ب د ذي  ي ير  لن  يذا اي فيظ فيي  اخيتال     ل  لن ايم   :وفائدا التنبيه ْلى هذا الخَلف

يآخير ي   وبيا مين حيافظ  فإذا كان لحيد ما قيد ت   عيب ودي ة من ودائل ايرتجي  فيرج يدظر إ  يو     صيب  قوي 

صيب  قويي   يو األوييب  وجد لن ما يف األصوا لصل ايشيخ موافق ألحد ايحافظينع فإني  ي  لو م ال  ع األويب

 و كذا.

 ثم ذكر ايحافظ اي راقي مسأية مهمة من مسائل ع وم ايحديتع و ي ق ية ايرواية بايم دب.

 يقوا:
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 :ؒ م هظَقهل ع نَّ

 ع رَِّوعَيُة ِبه  َمْ َنى

ُِ َم،،،،،ْن َلَ َيْعَل،،،،،مُ  - 632  َوْلَي،،،،،ْرِو بِاألَْلَف،،،،،ا

 

 َم،،،،،،،،،ْدُلْوَلَها َوَغْي،،،،،،،،،ُرُه َف،،،،،،،،،اْلُمْعَظمُ  

 

 

 َأَج،،،اَز بِ،،،اْلَمْعنَى َوِقْي،،،َل: َلَ اْلَخَب،،،رْ  - 633

 

،ي التَّْص،نِْيِ  َقْ َع،م َق،ْد َحَظ،رْ  
ْيُ  فِ  َوالهَّ

 

 

اوِ  - 634  ي: بَِمْعنَ،،،ًى، َأْو َكَم،،،اَوْلَيُق،،،ِل ال،،،رَّ

 

 ق،،،،،،،اَل َوَنْح،،،،،،،ُوُه َكَه،،،،،،،كو ُأْبِهَم،،،،،،،ا 

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

ا أل ل اي  مع يكن نحاوا لن نيوجز ميا فيهيا مين ايييال   ا ك ير   ذه مسأية فيها تفاصيل ك يرة وخالف 

 ما بيان ايراج .

َواَيُ  بِاْلَمْعنَى  ض ليفاظ ايحديتع يكد  ي ير  م دياهع فهيل او  ال يستح ر بايمقصود هبا لن اير   :الرِّ

 عديدنا مبيدلع لو عديدنا ب بيارة فيقوا ايحيافظ اي راقيي لوال   ي  لن يؤد   ذا ايم دب ويو رير األيفاظ لم ال؟

ا بمديوا األل م اصرةع لما ب بارة ايقدماء عددنا لصلع ما  و  ذا األصل؟ ن يم يكن عايم  يفاظ وميا ن كل م 

 ا ال يجوز ي  لن يرو  بايم دب.نيِّر ايم اينع فهذي  

وميا يحييل ايم ياينع يحييل ايم ياين ل   عل  ايلايب لو ايراو  ايذ  يي  ي  م رفة بدالال  األيفاظ

فإن  ذا دينير ايم دبع ويج  ي  ع يب خيال  ميا لراده رديوا اهلل  عينير اع لن  يو لبديت يفظ ا مكان يفظ

 وز ي راو  لن يرو  بايم دبع فهذا لصل.ع وقصده من  ذا اي فظع ففي  ذه ايحاية ال يج♀

ييا  عع عيين ذييي  األصييل ايمسييأية ايتييي م دييايتفيير   ييا بمييا يحيييل ايم يياينع وعايم  يين كييان عايم  و ييي لن م 

 بمديوال  األيفاظع فهذا ايذ  يجوز ي  لن يرو  بايم دب.

ا ميا قييد م   يلي   يييم يدصيوا ع يي ؛ ألني  يكياد لن يكيون بيد ي اع و يو اي    م  ه  اء اي فيظع ل  لن ز عين لدج 

ي  يذه ايحايية يي  لن يب إيراد  يذا ايحيديتع ففيإ حتاج  او  يم يستح ر اي فظ فهو عاجز عن لدائ ع وم  اير  

ا ي فيظ فيال يجيوز يي  لن ي  لما إذا كيان م  ع يرو  بايم دب ؛ ألن ♀نيِّير ليفياظ رديوا اهلل ستح ير 

يِّير  فإني  قيد  وحيع ولويت جواما ايك مع فقد يكون ي فيظ    كالم   ♀ردوا اهلل  يا إذا ر  م ديب دقيق 

ا تيت ف عما لريد مدهايج ل ايفقي  يست ف ذي  يم ت جز ايرواية بايم دب إال يف اي رورةع و ي ع دبط احكام 

 .يدا تدبيها  تت  ق بذي  ب د ق يلحاية اي جزع وديأت
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 ؟ما وجه جواز الرواي  بالمعنى

بين اومدهم ايحيافظ  :د اي جز عن لداء اي فظ قاامما يدا ع ب جواز ايراوية بايم دب عد :بعضهم قال

يمن ال ي ر  اي ربية ب نت ع فمين ييم  «ايشري ة»قايوا: دييل ذي  اإلجماع ع ب جواز شرح  ؒ حجر 

إذا جاز يي  لن تدقيل  :فقايواع ومن ايسدة ب نت  ايقرآن منفسر ي  األحكام ايمأخوذة ي ر  اي ربية ي  لن ت  

خرى فمن باب لويب جواز لن تدقل اي فيظ اي ربيي ل   يت من اي نة اي ربية إيب ينة  ما يف ايقرآن وما يف األحاد

  ذا  و ايدييل ع ب جواز ايرواية بايم دب. :إيب يفظ عربي آخرع فقايوا

ا ادتشهد بق ية ل   ي :خرى و ييب  هم لي   ة ايواحيدة وايحادثية ايواحيدة يشيهد ا عيدد مين لن ايقص 

  ع وايم دب واحدع فهذا يدا ع ب جواز ايرواية بايم دب.ايصحابةع ويرويها كل صحابي ب فظ

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

 َأَج،،،اَز بِ،،،اْلَمْعنَى َوِقْي،،،َل: َلَ اْلَخَب،،،رْ  - 633

 

،ي التَّْص،نِْيِ  َقْ َع،م َق،ْد َحَظ،رْ  
ْيُ  فِ  َوالهَّ

 

 

 (َلَ اْلَخَبرْ )قوي : ب ض ل ل اي  م قاا تجوز ايرواية بايم دي يف رير ايحديت ايدبو ع و ذا م دب 

ر  ا م  ي  ع ايير  دا ل  ايحديت ايدبو  لويت  ♀قبل ق يل مين لن األحادييت وحييع وايدبيي م 

مسياو  ي فيظ  يف اي نية لن ييأيت ب فيظ   يم لو طايب اي  م مهما لويت من م رفية  اع فال يستليا اي م     جواما ايك  

 ونقل عد  وقاي . ♀ايذ  جاء ب  ايدبي 

ير  ن ايحديت كما م اد  وج  ايم   فإني  ال يسيتليا لن ييأيت ب فيظ مسياو  يف ايم ديب  علني  إذا لبيدا اي فيظم 

 من حيت دالالت ع ومن حيت ما ي فهم مد . ♀ي فظ ايدبي 

 ثم قاا:

 

،ي التَّْص،نِْيِ  َقْ َع،م َق،ْد َحَظ،رْ   .......................................
ْيُ  فِ  َوالهَّ

 

 

 مديي ع و ييذا م دييب قوييي : ؒ إن ايحييافظ ابيين ايصييالح  :يقييواع ؒ ح ايشيييخ  ييو ابيين ايصييال

ل  يا طايب اي  م إذا جئت ترييد لن تدقيل حيدي  ا فع ايتصانيايدقل من مدا من ايرواية بايم دب يف ع (َحَظرْ )

ييا بمييا ي  ف ييي  ييي  لن ت   «صييحي  اإلمييام مسيي م»ميين  ييا بييدا ليفاظيي ع ويييو كدييت عايم  حيييل ايم يياينع وعايم 

ا لن ت  ا يست م  د  ألن      عيفاظبمديوال  األ اع ويي  ي  لي   ر تصيانيف رييركع فأنيت تدقيلع تدقيل نيِّ  لر 

 اي فظ ايذ  يف مس م كما  و.
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بن ايصالح يف  ذه ايمسيأيةع ييرى لن ال مديا حتيب يف ابن دقيق اي يدع خايف اخايف يف ذي  ايحافظ 

 ايدقل من ايتصانيف.

لن ميين ايروييية بييايم دب مسييأية دييتأتيدا و ييي ق ييية و ييي  عوكييأن ابيين دقيييق اي يييد الحييظ مالحظيية 

ف اييذ  يدقيل مدي ع صيد  االختصارع فقد يحتاج ايلايب لو اي ايم لال يسوق متن ايحيديت ايموجيود يف ايم  

ميا  يي ايمالحظية ايتيي ب  فهذه ر  ع يحتاج لال يسوق  برمت ع وإنما يحتاج إيب ب    يحتاج لن ييتصر ليفاظ 

يكين لصيل ايق يية ع تسيام  فيي ميا ي  ب  يف ايحيديتع فم يل  يذا ر   و و نوع تصر    الحظها ابن دقيق اي يدع

  يف ايفياظ واإلتييان  ديها اي  ماء يف ايرواية بايم دب يي  فقط ق ية االقتصارع وإنما ق يية ايتصير  ايتي ي  

 خرىع ويي  لن تحذ  ب ض األيفاظع وتقتصر ع ب ايب ض اآلخر.ل   بأيفاظ  

 اقي:ثم يقوا ايحافظ اي ر

اِوي: بَِمْعنَ،،،ًى، َأْو َكَم،،،ا - 634  َوْلَيُق،،،ِل ال،،،رَّ

 

 ق،،،،،،،اَل َوَنْح،،،،،،،ُوُه َكَه،،،،،،،كو ُأْبِهَم،،،،،،،ا 

 

 

ل   ذا ايراو  إذا روى ايحديت بايم دب ف  ي  لن يأيت ب بيارة تيدا ع يب تصيرف  يف اي فيظع ولني  ييم 

ا قياا رديوا اهلل لو كمي :يقيوا مي ال   ع فماذا يقوا؟♀يأ  ب  كما دم  ع لو كما قاي  ردوا اهلل 

 .♀ع لو  ذا  و ايم دب لو نحوه لو بدحوه لو نحو ما قاا ردوا اهلل ♀

بيي  كمييا دييم  ع لو كمييا قاييي  ردييوا اهلل    يف اي فييظع ويييم يييأ   فيييأيت ب بييارة تييدا ع ييب لنيي  تصيير   

♀. 

دبي  يي  لن ي    كما ييو شي  يف اي فيظع كيذي  ع ايق ية لو  ذا ايتصر   ل  إن  ذه؛ (َكَهكو ُأْبِهَما) قاا:

بأيفياظ تيدا  فكذي  إذا جاء بيايم دب ف  يي  لن ييأيتع فظ ايذ  ذكره ذكره ع ب دبيل ايش إيب لن  ذا اي 

   يف يفظ ايحديتع ولن  يم يأ  ب  وإنما جاء بم داه.ع ب لن  تصر  

َل،ى َبْع،ِض اَلْقتَِص،ْاُر )ما تؤخرناع و ي  -إن شاء اهلل- داك مسأية قريبة من ايرواية بايم دب نأخذ ا  َْ

 ع (اْلَحِدْيِ  
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 ::ؒ  قهل عمُلَصنِّف 

 عالق ِتَصه ُر َعَلى َبْ ِض ع  َحِدْيِث

 َوَحْذَف َبْعِض اْلَم،ْتِن َف،اْمنَع او َأِج، ْ  - 635

 

،،،،،،،،،،مَّ َأْو لَِع،،،،،،،،،،الَِم َوِم،،،،،،،،،، ْ  
 َأْو إِْن ُأتِ

،،ِحْيِل إِْن َيُك،،ْن َم،،ا اْخَتَص،،َرهْ  - 636   َذا بِالصَّ

 

،،،،،ِن الَّ،،،،،  َْ  ِذي َق،،،،،ْد َذَك،،،،،َرهْ ُمنَْفِص،،،،،َلً 

 

 

 َوَم،،،،،،ا لِ،،،،،،ِذي ُتْهَم،،،،،،َ  َأْن َيْفَعَل،،،،،،هْ  - 637

 

 َف،،،،،،فِْن َأَب،،،،،،ى َفَج،،،،،،اَز َأْن َلَ ُيْكِمَل،،،،،،هْ  

،،،،،،ا إَِذا ُق ِّ،،،،،،َع فِ،،،،،،ي األب،،،،،،واِب  - 638   َأمَّ

 

 َفْه،،،،،،َو إل،،،،،،ى اْلَج،،،،،،َواِز ُذو اْقتِ،،،،،،َراِب  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ار ع ب ب ض ايحيديت  يذه مسيأية مين ايمسيائل ع ب ب ض ايحديتع االقتصاالقتصار يقوا: ق ية 

 ايتي يحتاج إييها ايلايبع واخت ف ل ل اي  م فيها.

يا  عفب  هم مدا مين ذيي   وال كميا ديم ت  وقياا: إني  إذا ديم ت ايحيديت مين مشيايي  فياروه تام 

ا ع يب ب  ي ع ثيم ترويي  : ألن  ربما تروي  يف مج ي  م  قالوا تقتصر ع ب ب   ع يماذا؟   ي   مجيف يتصير 

ع فيتهم  ب ض    آخر عن ايشيخ نفس ييذي  لنيت  :ايحاضرين إما بايدسيان وإميا بايزييادةع فيقوييون ملوال 

 وال تيتصر وال تقتصر ع ب ب   . عايزم لن ترو  ايحديت ع ب ايوج  بتمام 

 وب ض ل ل اي  م قاا بايجواز.ع (او َأِج ْ ) قاا:

ل وقاا: ،مَّ ) وب  هم فص 
وز لن تقتصير ع يب ب يض ايحيديت إذا كديت مين قبيل قيد ل  يجيع (َأْو إِْن ُأتِ

ا ف   يف مج      ا ع ب ب   .تصر  يآخر لن تروي  م   رويت  تام 

ألن اي يايم ال ع : إن  ذا االقتصار ع يب ب يض ايحيديت يجيوز ي  يايم وال يجيوز ينييرهوبعضهم قال

ا ي  ت  يق بايميذكورع فييتيل يحذ  من ايحديت إال ما ال ت  ق ي  بما ديذكرهع لما رير اي ايم قد يحذ  م

 م دب ايحديت.

ييتصر لو يقتصر ع ب ب يض ايحيديت البيد لن  وال ش  لن  ذا  و ايشر  يف  ذه ايق يةع لن ايذ 

؛ يكي ال ييتصر مدي  ميا ايحيديت ال يمكين لن ييتم ه م اي ارفين بمديوا ايحديت وم دايكون من ل ل اي 

 م دا إال بذكره.

باختصييار  داودع واإلمييام لبييي ؒ فين كاإلمييام ايبيييار  صييدِّ ايم   عييادة ل ييل اي  ييم    ويهييذا جيير  

 األحاديت.
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 .«ْلى خ بته ْب ه، وَل يخ ُ يْ ِخ أحدكم ْلى بيع أَ  َل يبعْ »فلايب اي  م م ال إذا جاءه حديت:  

ف يي  لن يأخييذ ايجم يية األويييب ويييذكر ا يف بيياب ايبيييوعع ويأخييذ ايجم يية األخييرى ويييذكر ا يف بيياب 

و كيذا يف يل اإلميام ايبييار  ع آخير ت  قية بحكيم  ت  قية بحكيمع و يذه جم ية م  م ة م  ألن  ذه ج عايدكاح

ألن  من ل ل اي  م ايرادييين اي يارفين بميا  ؛قلا ايمتن ايواحد ع ب األبوابفإن  ي   «صحيح »يف  ؒ 

 نير مديوال  األيفاظ وم انيها.ي  

 

 ................. وم،،،، ...............  ...........................................

،،ِحْيِل إِْن َيُك،،ْن َم،،ا اْخَتَص،،َرهْ  - 636   َذا بِالصَّ

 

،،،،،ِن الَّ،،،،،ِذي َق،،،،،ْد َذَك،،،،،َرهْ   َْ  ُمنَْفِص،،،،،َلً 

 

 

ل  من لوجي  ايتفصييل وايجيوازع ومين لوجي  ايجيواز ايتفصييلع و يو إذا امتياز ميا ييذكره عميا ميا ال 

َل يب،ع أح،دكم ْل،ى بي،ع أخي،ه، وَل »ت حيديت: يذكرهع كما يف ايم اا ايذ  ضربت  قبل ق ييل  يذا ايحيدي

ا يهما ص ةع و يي يف حفيظ فهدا كل جم ة م  ع «يخ ب ْلى خ بته تميزة عن األخرىع وكال ايجم تين لي  

 ايمودة واألخوةع وايب د عما ي ير ايشحداء بين اإلخوان.

ب ايذ  يرييد لن وايبا عف   لن يقتصر ع ب ب  هاع وي  لن  يجما كال ايجم تين بحسب نوع ايتصديف

 يذكره في ع فهذا م دب قوي :

 ................................ وم،،،،   ...........................................

،،ِحْيِل إِْن َيُك،،ْن َم،،ا اْخَتَص،،َرهْ  - 636   َذا بِالصَّ

 

،،،،،ِن الَّ،،،،،ِذي َق،،،،،ْد َذَك،،،،،َرهْ   َْ  ُمنَْفِص،،،،،َلً 

 

 

 .«َل يبع أحدكم ْلى بيع أخيه»ر يف كتاب ايبيا ع ب قوا: فايبيا مدفصل عن ايدكاح ف   لن ييتص

 . يف كتاب ايدكاح.«وَل يخ ب ْلى خ بته»وي  لن يأخذ قوي : 

ا من لج  ايتفصيل: شيي لن ي يتهم بأني  زاد يف ايحيديت لو ل  إن خ  ع (َوَما لِِذي ُتْهَمَ  َأْن َيْفَعَلهْ ) قاا لي  

ذي ع رجل م ال  راو  رريب ل ل ايب د ال ي رفون ع ف يي  يي   نقو مد ع ففي  ذه ايحاية يي  ي  لن يف ل

لن يدقو من ايحديت ميا ييي  مدي ؛ ألني  ربميا يتهموني  بأني  ال يحفيظع وإذا رواه يف مج ي  آخير وزاد ال 

يتهمون  بأن  يزيد يف حدي   ما يي  مد ع فإذا خشي ايتهمة ف  ي  لال يقتصر ع يب ب يض ايحيديت بيل يرويي  

 ام .ع ب ايوج  بتم
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 قاا:

 َأْن َيْفَعَل،،هْ  .................................

 

 َف،،،،،،فِْن َأَب،،،،،،ى َفَج،،،،،،اَز َأْن َلَ ُيْكِمَل،،،،،،هْ  

ل  إذا خشي ايتهمة فرواه مقتصرا ع ب ب    ب د ذي  ي  لال يتم ؛ يكي ال يتهم بأن  يزيد يف ايحديت  

 ما يي  مد .

 قاا:

،،،،،،ا إَِذا ُق ِّ،،،،،،َع فِ،،،،،،ي األب،،،،،،واِب  - 638  َأمَّ

 

 َفْه،،،،،،َو إل،،،،،،ى اْلَج،،،،،،َواِز ُذو اْقتِ،،،،،،َراِب  

إذا كان ايحديت ايواحد يحتو  ع ب جم ة لحكامع ف  مصيدف لن يقل ي  إييب لبيواب بحسيب ت  يق  

 كل جم ة بايباب ايمتصل هبا.

 .-رحمهم اهلل ت ايب- داودوكذي  لبو  «صحيح »و ذا كما دبق يف    اإلمام ايبيار  يف 

مميا امتياز بي  صيحي  اإلميام مسي م ع يب صيحي  اإلميام ايبييار  لني  م دا يف نوع ايصيحي  لن  ومر  

 يسوق ايمبدب بتمام  وال يقل   يف األبواب بيال  اإلمام ايبيار .

اعي يإلمام ايبيار  لن يصيدا  يذا  يو ررضي  يف بييان فقي  ايحيديتع فيإن يإلميام ن ايد  ل :وق دا  داك

 ي .ق ية بيان ايصح  مقاصد يف صحيح  مدها: ؒ ايبيار  

 بيان فق  ايحديت من خالا ايتبويبا ع ومن خالا ما يورده من لحاديت تحت  ذا ايتبويب. :ومنها 

 .ونكتفي هبذا ايقدر
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َؤال اديتيدم ليفياظ األداء وت ييين م اهنيا ييو ت ير  اصيلالح ايمحيدثين ميا ايم ديب اي نيو   :السُّ

م؟  فأيهما يقد 

يكن ع يب كيل ع من لجل لن يت   ايكالم بشكل لكريدا بم اا؛ كان يدبني لن ايسائل يم ل  :الَجَواب

 لنتم ت رفون لن ايحقائق عدد ل ل اي  م ثالثة:

 حقيقة ينوية.

 وحقيقية اصلالحية.

رفية.  وحقيقة ع 

فإني  ي حميل  عفإذا كان ايسياق دياق ل ل االصلالح عحقيقية ينوية وعرفية وشرعيةع فحسب ايسياق

لالحيةع فيدبنيي لن يحم هيا ع يب االصيلالحع وال يييرج عين  يذا إال يسيبب ع ب ايحقيقة اي رفية االص

 وجي .

َؤال  ؟َوَأْوَلى ِمنُْه فِي اْلَبِصْيرِ ما م دب قوي  يف ايبيت:  :السُّ

 ذا توق ت لن تستشك وه من لجل ايفاصي ة ايتيي وضي ت قب ي ع و يذه ايفاصي ة خليأع فيإن ايحيافظ 

 فهيذه ايفاصي ة لشيك ت ع ييكمع فم ديب لقيوىع ب مدي  يف ايبصييراي راقي يقوا: إن يف اي رير لقوى ولويي

وقفيتم ع يب ع ن كيان م دا ميا واحيد مين لجيل اييوزنوإ عكيرر ايك متيينولويب م دب واحدع وإنما ج    ي  

وكان يدبني  عَأْقَوى، َوَأْوَلىايبيت لعليكم رقم  دتمائة ودتة وعشرينع  و ايلابا وضا فاص ة بين قوي : 

 ذ ؛ ألن لويب بم دب لرج ع وايقوة يمكن ت لي م دب ايرجحان. ذه ايفاص ة تح

،،َؤال   يف ذكيير  لن ب ييض ل ييل اي  ييم مدييا االقتصييار ع ييب ب ييض ايحييديت يتهمتيي  يف ايتصيير   :السُّ

 ايحديتع فهل ي  حق ب  لن دبب مد    و مد هم ايرواية بايم دب؟

بيايم دبع يكين ايصيحي  لن بيدهميا االقتصار واالختصار ب  هم يرى لن ي  صي ة بايروايية  :الَجَواب

يكون االختصار ييي  روايية  خصوص وعموم بيدهما قد يكون ايرواية بايم دب قد يكون باالختصارع وقد

 يكن ايمسأيتين متقاربتان.ع ي م دب

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ
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َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع تَّْسِمْيُع ِبِقَرعَءِة ع لَّحَّه ِن َوع  ُمَصحِِّف

َفا - 639 ،،،،،اَن َواْلُمَص،،،،،حِّ  َوْلَيْح،،،،،َذِر اللَّحَّ

 

َف،،،،،،،،ا  َل،،،،،،،،ى َحِدْيثِ،،،،،،،،ِه بِ،،،،،،،،َأْن ُيَحرِّ َْ 

 َفَي،،،،ْدُخَلَ فِ،،،،ي َقْولِ،،،،ِه: َم،،،،ْن َك،،،،َذَبا - 640 

 

َل،،،،،ى َم،،،،،ْن َطَلَب،،،،،ا  َْ  َفَح،،،،،   النَّْح،،،،،ُو 

 ْخ،،،ُذ ِم،،،ْن َأْف،،،َواِهِهْم َلَ اْلُكُت،،،ِب َواألَ  - 641 

 

 َأْدَف،،،،،ُع لِلتَّْص،،،،،ِحْيِ  َفاْس،،،،،َمْع َواْدَأِب  

 ِإْصَحُح ع لَّْحِن َوع  َخاَلِأ 

 َوإِْن َأَت،،ى فِ،،ي األَْص،،ِل َلْح،،نب َأْو َخَ ،،ا - 642

 

 َفِقْي،،،،َل: ُي،،،،ْرَوى َكْي،،،،َ  َج،،،،اَء َغَلَ ،،،،ا 

،،،،،ِلْيَن ُيْص،،،،،َلُل  - 643   َوَم،،،،،ْذَهُب اْلُمَحصِّ

 

،،،،،َواُب َوْه،،،،،َو األَْرَج،،،،،ُل    َوُيْق،،،،،َرُأ الصَّ

 

 

 فِ،،ي اللَّْح،،ِن َلَ َيْخَتِل،،ُ  اْلَمْعنَ،،ى بِ،،هِ  - 644

 

ُبْوا اإِلْبَق،،،،،،اَء َم،،،،،،ْع َتْض،،،،،،بِْيبِهِ    َوَص،،،،،،وَّ

،،،،َواُب َجانِب،،،،م َك،،،،َذا - 645   َوُي،،،،ْذَكُر الصَّ

 

،،،،،ُيْوِ  َنْق،،،،،َلً ُأِخ،،،،،َذا  ،،،،،ْن َأْكَث،،،،،رِ الهُّ َْ 

،،،،وَ  - 646   اِب َأْوَل،،،،ى َوَأَس،،،،ْد َواْلَب،،،،ْدُء بِالصَّ

 

 َوَأْص،،،،َلُل اإِلْص،،،،َلَِح ِم،،،،ْن َم،،،،ْتَن َوَردْ  

 َوْلَي،،،ْأِت فِ،،،ي األَْص،،،ِل بَِم،،،ا َلَ َيْكُث،،،رُ  - 647 

 

 َك،،،،،،اْبَن َوَح،،،،،،ْرَف َحْي،،،،،،ُ  َلَ ُيَغيِّ،،،،،،رُ  

،،ْقُط ُي،،ْدَرى َأنَّ ِم،،ْن َف،،ْوَث َأَت،،ى - 648   َوالسَّ

 

 بِ،،،،،،،ِه ُي،،،،،،،َ اُد َبْع،،،،،،،َد َيْعنِ،،،،،،،ي ُمْثَبَت،،،،،،،ا 

ٍَ َم،،،ا َدَرَس يف - 649  ُحْوا اْس،،،تِْدَرا َوَص،،،حَّ  

 

 كَِتابِ،،،،،،،ِه ِم،،،،،،،ْن َغْي،،،،،،،رِِه إِْن َيْع،،،،،،،رِِف  

َتُه ِم،،،ْن َبْع،،،ِض َم،،،ْتَن َأْو َس،،،نَْد  - 650   ِص،،،حَّ

 

 َكَم،،،،،،،،ا إَذا َثبََّت،،،،،،،،ُه َم،،،،،،،،ْن ُيْعَتَم،،،،،،،،ْد  

،،،،،نُوا اْلَبَي،،،،،اَن َكاْلُمْسَتْه،،،،،كِلِ  - 651   َوَحسَّ

 

 َكِلَم،،،،،،،،ً  فِ،،،،،،،،ي َأْص،،،،،،،،ِلِه َفْلَيْس،،،،،،،،َألِ  

 عْخِتَحُف َأ  َفه ِظ ع شُُّيْوِخ 

 َوَحْي،،ُ  ِم،،ْن َأْكَث،،َر ِم،،ْن َش،،ْيَ  َس،،ِمعْ  - 652

 

 َمْتن،،،،،،،م بَِمْعنَ،،،،،،،ى َلَ بَِلْف،،،،،،،َ  َفَقنِ،،،،،،،عْ  

: َص،،ّلْ  - 653  ى اْلُك،،لَّ  بَِلْف،،ِ  َواِح،،َد َوَس،،مَّ

 

نْ،،،َد ُمِجْي،،،ِ ي النَّْق،،،ِل َمْعن،،،ًى َوَرَج،،،ْل  
ِْ 

 ْع ق،،،،،اَلَ َبَياُن،،،،،ُه َم،،،،،ْع ق،،،،،اَل َأْو َم،،،،، - 654 

 

 َوَم،،،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،،،َبْعِض َذا َوَذا َوق،،،،،،،،،،اَلَ: 

ْف،،،،ِ  َأْو َل،،،،ْم َيُق،،،،لِ  - 655   اْقَتَرَب،،،،ا فِ،،،،ي اللَّ

 

 

 َص،،،،،،لَّ َلُه،،،،،،ْم َواْلُكْت،،،،،،ُب إِْن ُتَقاَب،،،،،،لِ  

 بَِأْص،،،ِل َش،،،ْيَ  ِم،،،ْن ُش،،،ُيوِخِه َفَه،،،ْل  - 656 

 

 

 ُيْس،،،ِمي الَجِمْي،،،ُع َم،،،ْع َبَيانِ،،،ِه  اْحَتَم،،،ْل  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 
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يي  ما ز   ،ْانِ ة يف  يذا ايبياب: دا يف صفة رواية ايحديتع ومن ضمن ايمسيائل ايمهم   التَّْس،ِمْيُع بِِق،َراَءِا اللَّحَّ

ع ويريد لئمة ايحيديت هبيذا ايبياب لن يدبهيوا ايشييخ ع يب لن يكيون ايقيارئ صياحب إعيرابع  ف  حِّ ص  اي م  و 

 :ؒ وصاحب ضبط يما يقرؤهع فيقوا ايحافظ اي راقي 

َفاَولْ  - 639 ،،،،،اَن َواْلُمَص،،،،،حِّ  َيْح،،،،،َذِر اللَّحَّ

 

َف،،،،،،،،ا  َل،،،،،،،،ى َحِدْيثِ،،،،،،،،ِه بِ،،،،،،،،َأْن ُيَحرِّ َْ 

ا.  ف  ان اع ولال يكون مصحِّ  يدبني ي شيخ لن ييتار ايقارئ ايذ  يقرل ع ي ع بأال يكون يح 

ان فهو ايذ  يك ير خليؤه يف ايدحيوع يف اإلعيراب بسيبب عيدم م رفتي  بأحكيام قواعيد اي نية  :أما اللحَّ

هماع فإن طايب اي  م إذا يم يكن يي  درايية باي نية اي ربييةع نحو يا ق ب   ع وما يت    ر  من ايدحو وايص   اي ربية

 وصرفهاع فإن  يك ر يحد  يف ايقراءة.

اع ولال ♀أن ايذ  نحن في  حديت ردوا اهلل و ذا ايش   ع يدبني فيي  لن ي قيرل م رب يا صيحيح 

ييا يسييدة ردييوا اهلل  فإهنييا وحيييع وايييوحي ال يدبنييي اييلييأ فييي ع  ع♀ي حيين فييي  ايقييارئ ت ظيم 

 واييلأ في  لفحش من اييلأ يف ريره.

عيام لن يأخيذوا حظهيم مين درادية اي نية اي ربيية  ف ذي  يدبني يل بية ايحيديت وط بية اي  يم بوجي    

 يين طاييب اي  يم ع يب فهيم نحو ا وصرفها وينتها من ناحية ايمفيردا  وم انيهيا وضيبلهاع فيإن ذيي  ي  

 يسدة ايفهم ايصحي .ايكتاب وا

ع وديدة رديوي  ۵فإن  ال يوثق بفهم رجل لو طايب ال يتقن اي نة اي ربيةع ال يوثق بفهمي  يكتياب اهلل  

 و و ض يف يف اي نة اي ربية. ♀

ومما ي ين ع ب ذي  لن يدرس ب ض ايمتون ايتي تقرر قواعد اي نة اي ربيةع من ايمشهور من ايمتون 

ي ع وم حية اإلعيراب ي حريير  بن آجرومعم ال اآلجرومية ال ب يف درادية ايدحيو فيدرس ليفيية ابين وإن ترق 

ماي ع كما  و ايحاا عددنا  دا يف ايك يا  فإن ايلالب يدردون شرح ابين عقييل ع يب ليفيية ابين مايي ع 

ين لتقد ا فإني  قيل ميا ي  ير ع يي  م رفية إعيراب ك مية لو هيفهذا مرتبة متودلةع بل عايية يف درادية ايدحيوع م 

 ها من ايدرس وايتحصيل. ليها حق  فيدبني ي لايب لن ي تدي باي نة اي ربيةع وي  ع ةجم 

ماردتها وتلبيقهياع فتجيد الب يي  ايجهل باي نة اي ربيةع وإنما عدم م  صيب ايل  ويوحظ لن لك ر ما ي  

 فاع وميا يسيتحق ايدصيب وايجيرع يكدي  بسيبب عيدمايلايب ي ر  لحكام اإلعرابع ي ر  ما يستحق اير  

 مماردة ايكالم بايفصي  وايم رب فإن  يك ر خلؤه ويحد .
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راعيي يف قراءهتيا لال  الجي  لني  يقيوم بقيراءة ب يض كتيب ل يل اي  يمع وي  فنفسي   يذا مين فمن الحظ 

 يلئ يف إعراهبا.ي  

ي  كلع ويكيون م ي  ب يض زمالئي  ويمكن يف م يل  يذا لن يقيرل يف ب يض ايكتيب ريير ايم يبوطة بايش 

وميا ميرور ايزميان ع يف اإلعيراب نبهي  ع يب ميا لخليأ فيي دحو فيسم   قراءت ع فإذا لخلأ حسدون ايايذين ي  

ب  ير  إن ايواحيد ي  يرب كميا ت   :ال نقواع ان  يستقيم ويقل خلؤه يف اإلعرابفإن يس عوك رة ايمماردة  ذه

يف كييالم  إنمييا ع ييب لقييل تقييدير لال يفشييوا ويك يير اي حيين ع رب اي ربيياءيف زماهنييا وكمييا ت  ييرب اي يي قييريش  

يي اي حيين اييفيييع لمييا ايوقييوع يف اي حيين ايج ييي بييأن يرفييا يف يو لو يف قراءتيي  ويدييدرع وال يقييا إال ايش 

 ايمجرور لو يدصب ع لو يدصب ايمرفوعع فإن  ذا ال يدبني يلايب اي  م.

فإني  ديي ر   يذه األحكيام و يذه إن  يستليا بقراءة ودرادة ميتن يسيير يف اي نية اي ربيية  :وكما قلنا 

 اإلعرابا ع وب د ذي  ايذ  ي زم   و ايمماردة.

يف اي يراقع قياا: فوجيد  ل  هيا ايديبط  يحكون لن لحد ل ل اي  م قياا: ذ بيت إييب قريية مين قيرى 

ا ال ي  ع   ع فوجدت  ي  جم   رب وكان فصي  ايكالمع فسأيت  ما ايسير يف ذيي ؟ قياا لنيا كديت فصحون إال رجال 

عاا  ف م يمض ع ي زمان طويل إال ولنيا ع يب  ع فأقوم بقراءت  بصو   يف اييوم لخذ كذا ورقة من كتاب كذا

 ما لنت قد رليت.

لن ايمماردية مماردية ايقيراءة ميا مراعياة اإلعيراب فيإن ذيي  ميا ميرور ايوقيت  :افالهاهد م،ن ه،ذ 

 .-إن شاء اهلل ت ايب- رب ا ي كسب ايلايب يسان ا م  

يا ييدقف ي  ايمقصود ايتورل يف درادة اي نة اي ربية ب  ائقها ولديرار اع  يذا مين حيت لن  يكون فا م 

ا اآلجروميةع ضيبلها ن  لقل من ذي ع يو ضبط لحد   يكن عدم ايوقوع يف اي حن يحتاج إيب لمر  ع ايمستحسن

اإلعيرابع وال يقيا إال يف ايق ييل ايديادر اييذ  ال  -إن شاء اهلل-من حيت لحكامها ومارس فإن  ديكتسب 

 ي دتب  ي .

ق ية لوال ضبط  ذه األحكام لحكام اي نية اي ربيية ومراج تهياع ثيم ب يد ذيي  ك يرة  :فنصيحتي لكم

 ايمماردة.
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ا مما يت     ق بدا يف ايجام ة مما يوحظ لن ب ض ايلالب ايذين يقدمون من بالد لعجمية بيدا لن ولي  

ه ءيط زمياليكسب وجوده يف  ذه ايجام ة من لجل لن يقو  ينت  وإعراب ع يظل و و يف  ذه ايجام ية يييا

م من ب د  ع من ل ل ينت ع ويتك م م هم ب نتهم ال يتك مون اي نة اي ربيةع وجياء إييب  و ذا خلأ يدبني يم ق د 

دام لني  ميا ط بية  م اي نة اي ربيةع وإن كان بايدسبة ي امتها يتك مون باي اميةع يكن ميا ذه ايبالد ايتي تتك   

يهم باي نية اي ربيية ايف  يايط رير ل ل ينت  وتتك م م ع م يدبني لن ت   تقدهيا وتجييد ا حب مين لجيل لن ت  ص 

من لجل لن  يفيدك يف ط ب اي  مع ولنت يم تقدم من ب دك إال من لجل ط يب اي  يم وتحصيي  ع فيدبنيي 

 لال تفو  ع ب نفس   ذه ايفائدة.

نية وإن خايلت ل ل قوم  والبد يي  مين ذيي  فت تزميوا لال تتك ميوا ب نيتكمع وإنميا تتك ميون باي  

 اي ربية دم تم ليها اإلخوة؟

انع و و ايذ  يك ر اي حنع يدصب ايمرفوعع يجر ايمدصوب ا يدبني لن يجتدب ايشيخ قراءة اي ح   ..إذ 

 و كذاع بسبب عدم ع م  باي نة اي ربية ولحكامهاع لو بسبب عدم ت وده ع ب اإلعراب.

ير  ويف :ومسأل  التعود ْلى اإلْراب  ك   لذ يانكمع وحياويوا لن تراعو يا يف  ذه اج  و ا مدكم ع يب ذ 

 .-إن شاء اهلل-حياتكم اي م ية 

ا ي  كم يف ايمستقبل  : لنتم صنار قوم وكبار قيوم ؒ كما يقوا عروة بن ايزبير  -إن شاء اهلل-لي  

 آخرين.

ا ممن ي   دون لن ب  هم ي  مما يوحظ لي   س باي هجة اي اميةع لو ي  درِّ س ب نية  درِّ بيةع و يذاريير م   درِّ   ر 

دوا  يذه اي  يوم ايشيرعية ب نية   دانكم ال ت  خلأ يدبني لنكم إذا رج تم إيب ب   ديو ا ب نية ل   درِّ خيرى وال تدرِّ

س  ذا اي  مع ودائر اي  وم ايشرعية باي نة اي ربيية ايف   يعاميةع بل ي در  اي امييةع وت ت جديب بع وت ت جديب ح  ص 

  ذا ما يت  ق باي  حان.ع اي نا  األخرى

اع ويحذر ايشيخ  ف  ا لن يكون ايقارئ ي  م صحِّ ط ايك مة لو شك هاع تنييير  :والتصحي لي    و تنيير ن ق 

يقيرؤه  -ب م ايبياء وديكون ايسيين ايمهم ية-ايدقط لو ايشكلع فكما مر م دا يف دروس م ت يقرل ب سرع 

اع فييلئ يف ضبل  من حيت ايحركا ع وييلئ يف ضبل  مين حييت لني  ج يل ايسيين ايمهم ية شييد   ا بشر 

 م جمة.
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ا وجي  ايسيالمة مين ايوقيوع يف اي حينع د يصحيفع وتبين ي  فيدبني يلايب اي  م لن يحذر ايوقوع يف ايت  

 وديأيت يف ايشرح.

ييا فسيييأيت يف األبيييا  يكيين ن  : لمييا ايوقييوع يف ايتصييحيف قدميي   ديياع ايوقييوع يف ايتصييحيف يمكيين لي  

 :۵اجتداب  بأمرينع بتوفيق اهلل 

لن يكون لخذ ايلايب يهذا اي  م؛ ي  يم ايحيديت وينييره مين ع اه ايشيوخمن لفو: باألخذ األمر األول

د ايلاييب ع يب حفظي  وضيبل ع فيال  ع خذه من لفواه ايشيوخ ايمتقدين ي اي  وم ل فإن ديماع ايصيواب ي يوِّ

يين خييايط ايمشييايخ ايمتقدييين ي  ييم ميياع فإنيي  ديسييما لدييماء  يقييا يف اييلييأ ب ييد ذييي ع و ييذا مجييربع م 

ولميا ع  حات ع ديسيم ها ع يب ايوجي  ايصيوابوايكتب ايمؤيفة يف ذي  ايفنع وقواعده ومصيلايمصدفين 

ن لخذ  ذا اي  م عن طريق ايكتب فقط فإن  قد ييلئ يف ذي .  م 

راعيون لال تقديين يهيذا اي  يمع اييذين ي  األخيذ مين لفيواه ايشييوخ اي يابلين ايم   :ف،فًذا الوس،يل  األول،ى

 يلئ في  ب د ذي . ين ايلايب ع ب لال ي  قد ضبلوه وتحروا في ع فإن ذي  ي  إال و وال ادم   يدلقوا ب فظة  

ا م  األمر الثاين ا ما يواج  ط بة ايدرادا  اي  ياع  و لن  إذا مر  م  ه  : و و لي   ب  يفظية لو اديم  ع وك ير 

 دادبها من لجل ضبلها.يف ايمصدر ايذ  ي   راجا كل يفظة  ال ت ر  ضبل ع فيدبني لن ت  

األيفاظ ايواردة يف متن ايحديت من حيت اي نية اي ربيية إذا لشيكل ع يي   :ألفاُ اللغ  العربي  فمثًَل  

ع «ايقاموس ايمحييط»شيء مدها تراجا كتب رريب ايحديتع لو شروح ايحديتع لو كتب م اجم اي نة ك

تدييوا هبييذا ولنييا لنييا لنصيي  ط بيية اي  ييم لن ي  « ميتييار ايصييحاح»لو  «هتييذيب اي نيية»ع لو «يسييان اي ييرب»لو 

ا مين  «ميتيار ايصيحاح»ايكتاب اي ليف ايحجم ايكبير ايقدر وايمدف ة و يو كتياب  فإني  ي يبط يي  ك يير 

األيفاظ ايتي يك ر اي حن واييلأ يف قراءهتا من حيت اي نة اي ربية ع في لي  م ال ايف ل ايفالين يقوا يي  

بع من باب طربع من باب فهمع في يبط ر  يي  وزني ؛ كيي ال تيليئ فيي  ب يد  م ال  ذا ايف ل من باب ض 

 ذي .

ثينع فإن ايمحدثين اعتدوا هبذا ايجانب عدايية كبييرةع بيل  ا من لدماء ايمحدِّ ولما إذا كانت ايك مة ادم 

قد تكون مفرطة ي بط لدماء ايرواةع وصيدفوا مصيدفا  خاصية يف ذيي  مين لشيهر ا ولكر يا مين كتيب 
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-ابيين ميياكوالع و ييو ملبييوع بتحقيييق ايشيييخ ايم  ِّمييي  ايمتقييدمين كتيياب اإلكميياا البيين ميياكوالع يألمييير

 .-ت ايب ؒ 

 .-ت ايب ؒ -ومن لود ها من كتب ايمتأخرين: كتاب توضي  ايمشتب   ي حافظ بن ناصر ايدين 

ثين ايتي يك ر اييلأ فيها.  فإن  ذين ايكتابين ي بلان ي  جم ة كبيرة من لدماء ايمحدِّ

ب ان صاحب ايصحي ع بكسر اي
ب يان بين  راو  ي  حياءع يكين عديدنا ب يض اييرواة مي ال  م ال ابن ح  سيمب ح 

ب ان ايذ   و صاحب ايصحي .
  الاع فهذا بفت  ايحاءع بيال  ابن ح 

ع يقوا اي  مياء: األديماء ال ت  ير  بايقيياسع ميا دام -إن شاء اهلل-واألدماء كما ديأتيدا يف موض ها 

ب انع
ب انع الع  ذا ح 

ب انع فذاك ح 
ب انع  كذا دماه لبوه.  ذا ابن ح    كذا دماه لبوهع وذاك ح 

فاألدييماء ال ت يير  بايقييياسع وال ت يير  بمييا قب هيياع وال بمييا ب ييد اع وإنمييا ت يير  بييايدو ع يهيياع 

 واي بط ع يها.

اع و يو كتياب: ايمنديي يف ضيبط  ا يوجد كتاب يلييف ايحجيم يف ضيبط األديماء و يو نيافا جيد  لي  

مة ايفت د يع يليف وط با قريب يا يف طب ية جييدة ومحققية  ايمندي يف ضبط األدماء و و مج د   األدماءع ي  ال 

 يف باكستان.

ثين واييرواة اييذين ييرد  فهذا ايكتاب  و يليف ايحجمع وي بط يي  جم ية    كبيير مين لديماء ايمحيدِّ

 ذكر م يف كتب ايشروح.

ا هباتين ايودي تين يتجد    حيفع باألخذ من لفوه ايشيوخ.صب طايب اي  م لو ايشيخ ايوقوع يف ايت  إذ 

 : عن طريقة مراج ة ما ي شكل ع يهم اي بط يف مظان  من كتب ل ل اي  م.واألمر الثاين

و ي ق ية ايمراج ة يدبني يلايب اي  م يف بداية ايل ب لن ي ك ر مدهيا وال يميل  :اني وهذه القضي  الثَّ 

ا يدتفيا بي  ذيي  إذا تقيد  ايم اصيرةع ديتك تديان يي  كميا يف عبارهيا ديتكوِّ ألن   عمدها ميرع م بي  اي   ون يي  رصييد 

 ر ي تدري .وتصد  

ا آخرع ومر  اييوم راجا ضبط ادم    ا ادم  ثاييت  خيرى وراج ي ع ومير بي  ب يد ذيي  اديم  ب  ميرة ل   ع ورد 

كبيير مين  يذه  ضيبط عيدد      يهاع فإن  ديرديخ يف ذ د ي ورابا وخام ع ما ك رة مرور  ذه األدماء وضبل   

ن يقرؤ ا ع ب رير وج  ايصيواب األدماءع فإني   عفال يصحفها ب د ذي ع وال ييلئ بقراءهتاع وإذا دما م 

ا هبا ايشأن من ريره.صحح  ي  ويكون م  يتدب  يذي  وي    تميز 
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ثينع ومدهيا  يف ب ض ايكتب كتب اي نة اي ربيةع وإن كانت يف اي نة اي ربية ت تدي ب بط ادماء ايمحيدِّ

ثين اييذين  «ايقاموس»ب ألن كتا «ايقاموس»كتاب  ي فيروز آباد  يج يل يف آخير كيل ميادة لديماء ايمحيد 

 م ع يها ويبين ي  ضبل .اشت قت لدماؤ م من ت   ايمادة اي نوية ايتي يتك   

ويرتجم ألويئ  ايرواة لو اي  مياء اييذين  -ايذ   و شرح ي قاموس-ويأيت ايزبيد  يف تاج اي روس 

 ضبط ادمهم ايفيروز آباد .

يف اي نية ويف اييرتاجمع وموديوعة كبييرة  ي  تاج اي روس يي  كتاب ا يف اي نة فقطع بيل  يو كتياب  ف ذ

 رزيرة ايفوائد ك يرة اي وائد.

ف. صحِّ ان وايم  ا  ذا ما يت  ق من ايحذر من اي ح   إذ 

 قاا:

َفا - 639 ،،،،،اَن َواْلُمَص،،،،،حِّ  َوْلَيْح،،،،،َذِر اللَّحَّ

 

َف،،،،،،،،ا  َل،،،،،،،،ى َحِدْيثِ،،،،،،،،ِه بِ،،،،،،،،َأْن ُيَحرِّ َْ 

وفائيدة ع حرِّ  ي  حدي  ع ويحرِّ  ي  روايتي صحفع فإن  دي   حن لو ي  ألن ايشيخ إذا ج ل ايقارئ ي  ي   

فع فيإن ثميرة ايقيراءة صياروي    ي تصحي  ايحديتع فإذا كان ايقيارئ ي حين   :ايقراءة ع ب ايشيخ   صيحِّ

 ف ذي  يدبني ي شيخ لن ييتار ايقارئ ايذ  يقرل ي . عمفقودة

يييرى لن  ؒ واحييدع وإن كييان ايحييافظ بيين حجيير  :يييف ايييراج  لن م دا ميياايتصييحيف وايتحر

 ايتصحيف يف ايدقطع وايتحريف يف ريره.

 يكن ايراج  لن اي  ماء يل قون ايتصحيف وايتحريف بم دب واحد يف باب ايكتابة.

 قاا:

 َفَي،،،،ْدُخَلَ فِ،،،،ي َقْولِ،،،،ِه: َم،،،،ْن َك،،،،َذَبا - 640

 

َل،،،،،ى َم،،،،،ْن َطَلَب،،،،،ا  َْ  َفَح،،،،،   النَّْح،،،،،ُو 

اع ي يشيب ع يي  لن ييدخل يف حيديت:   ف  ان ا لو م صحِّ ن يكون يح  َم،ن ك،ذب »ل  يقوا إن  ي يشب ع ب م 

 .«ْليَّ متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار

ن ي حن يف ايحيديت لن ييدخل يف ؒ و ذا ايقوا ن سب إيب األصم ي  ع فإن  يقوا: لخا  ع ب م 

 .«يتبوأ مقعده من النارَمن كذب ْليَّ متعمًدا فل»: ♀قوا ردوا اهلل 
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نت إذا يحديت نسيبت إييي  لني  اي رب ولب نهمع ول  و لفص    ♀وايسبب يف ذي  لن ايدبي 

ن كذاع ثم تدسب إييي  اي حينع فأنيت بيذي  قيد كيذبت ع يي   ♀ع فأنت تقوا قاا ردوا اهلل ي ح 

 اي حن.

يسيان ايقيارئ ع يب يكن ال ش  لن  ذا يي  من ايكذب ايذ  ورد يف ايحديت؛ ألن  إنما جرى ع ب 

يكيي ال ييدخل يف  يذا  عيدبني يمن كان من ل ل ايتورع واالحتييا  لن يحيذر مين ذيي يكن دبيل اييلأع 

َلى َمْن َطَلَبا ايحديتع قاا: َْ  َفَح   النَّْحُو 

دةع وكميا ق يت قبيل ق ييل: يكفيي  اي  م يدبني ي  لن يل ب ع يم ايدحيو ويدردي  درادية جيِّي فلايب  

 إيب ايتلبيق.ايق يل بايدسبة 

ا يف فهم ايكتاب وايسدةع فإن  يحتاج إيب لن يدرس ايدحو بتودا كبييرع وربميا لما ايذ  يريد لن يتود  

ع ؒ ال تكف  حتب األيفيةع ايذ  يريد لن يشيتنل بايتفسيير وشيرح ايحيديت ال تكفيي  ليفيية ابين مايي  

ثيم ب يد ذيي   «م  حية اإلعيراب»ثيم  ع«اآلجروميية»وكانت ايدرادة يف صحراء إفريقيا لهنم يدرديون لوال  

ييا؛ ألن  «ايكافييية ايشييافية ع ييب األيفييية»ع ثييم ييتمييون بزوائييد «يفييية ابيين ماييي ل» ايكافييية »البيين ماييي  لي  

فيها خالصة ايتسيهيل البين مايي ع وايتسيهيل البين مايي ع وايكافيية ايشيافية ي تيران ذروة ع يم  «ايشافية

 حاة وي تدون هبا.ة واي ويصة ايتي يدردها ايد  ايشائكتحقيق ايمسائل ايدحو؛ ألن فيهما 

 ثم قاا:

 َواألَْخ،،،ُذ ِم،،،ْن َأْف،،،َواِهِهْم َلَ اْلُكُت،،،ِب  - 641

 

 َأْدَف،،،،،ُع لِلتَّْص،،،،،ِحْيِ  َفاْس،،،،،َمْع َواْدَأِب  

ل  لن ايسالمة من ايتصحيف تكون باألخذ من لفواه ايشيوخ ال مين ايكتيبع وديبق م ديا لبييا  لبيي  

 حيدما قاا: ؒ حي ان 

يييير لن ايكتييييب هتييييد  م   يظيييين اين 

 

 لخييييييييا فهييييييييم  إلدراك اي  ييييييييوم   

 

 

 وال يييييدر  ايجهييييوا بييييأن  فيهييييا

 

 رييييوامض حي يييير   عقييييل ايفهيييييم 

يييييت  اي  يييييم  بنيييييير شييييييخ    م   إذا ر 

 

 ضييي  ت  عييين ايصيييرا   ايمسيييتقيم   

رون يي  طرييق اي  يم؛ ألن طرييق اي  يم عين طر   ييق فمن يل ب اي  م يل ب  ع ب ل   ع فإن ل    يقصِّ

 ايكتب  و من طرق اي  مع وطرق ايتحصيلع يكد  طريق طويل شائ .
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يتصر آمنع فأنت تجما بين قصر ايلرييق وبيين لمدي ع اي  م عن ل ل اي  مع فإن  ذا طريق م   لما لخذ  

ا :سيدينوال شي  لن  ياتين اييصي تين جميا ي ح   اع ويف ايوقيت نفسي  آمديا م  ب يد  ع لن يكيون ايلرييق قصيير 

وال يستندي ايلاييب عين ايتحصييل مين ع قة ايتي يؤخذ فيها اي  م عن ل   و ذه  ي ايلريلحسن ايلرقع 

ب د ذيي  يي  لن يتوديا يف   ولخذ عدهم لصوا  ذا اي  مع فإن عايكتبع يكن ب د لن يكون قد الزم ايشيوخ

ي يجيد ا يف األخذ من ايكتب وايقراءة فيهاع واالدتفادة من ايمسائل ايمتفرقةع وايتحقيقيا  ايمتدوعية ايتي

 ايكتب.

  :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ْحِن َواْلَخَ أِ )  (إِْصَلَُح اللَّ

فع لنيا نظير  هبيذه األديئ ة صحِّ ان لو ايم   يل  دبق م دا قبل ق يل ايتحذير من ق ية األخذ عن اي ح 

 فيها شيء فيما دبق.

ان وايم   :لقوا اع فع  ذا إذا صحِّ دبق م دا ايكالم عن األخذ بقراءة اي ح  ف  ان يا وم صيحِّ كيان ايقيارئ يح 

إذا كان اييلأ يي  من ايقارئع وإنما اييلأ موجود يف ايكتيابع بيأن كيان يف ايكتياب يحين لو تصيحيفع 

 فهذا  و ايفصل ايذ  عقده ايحافظ اي راقي  هداع فقاا: فكيف تت امل م  ؟

 قاا: ( إِْصَلَُح اللَّْحِن َواْلَخَ أِ )

 ْص،،ِل َلْح،،نب َأْو َخَ ،،اَوإِْن َأَت،،ى فِ،،ي األَ  - 642

 

 َفِقْي،،،،َل: ُي،،،،ْرَوى َكْي،،،،َ  َج،،،،اَء َغَلَ ،،،،ا 

إذا جيياءك يف ايكتيياب يف لصيي   لو لصييل ايشيييخ يحيينع ك ميية ع ييب خييال  ايصييواب ميين  :يقييوا 

فةع كيف تف ل م هيا؟ ترتكهيا كميا  يي وال تنير ياع وترويهيا ع يب اييليأع  قياا: اإلعرابع لو ك مة مصح 

بي وايصواب كذا ال تنير ا تقرؤ ا ع ب اييلأ وترتكها كذي ع وال تنير يا وتدبي  وتدب  تقوا:  كذا يف كتا

  ذا  و ايقوا األوا. ع ب صواهبا.

 ايقوا اي اين: قاا:

،،،،،ِلْيَن ُيْص،،،،،َلُل  - 643  َوَم،،،،،ْذَهُب اْلُمَحصِّ

 

،،،،،َواُب َوْه،،،،،َو األَْرَج،،،،،ُل    َوُيْق،،،،،َرُأ الصَّ

 

 

 ى بِ،،هِ فِ،،ي اللَّْح،،ِن َلَ َيْخَتِل،،ُ  اْلَمْعنَ،، - 644

 

ُبْوا اإِلْبَق،،،،،،اَء َم،،،،،،ْع َتْض،،،،،،بِْيبِهِ    َوَص،،،،،،وَّ
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ل  يقوا مذ ب ايمحص ين وايمحققين من ل ل اي  م لن  ي صي   اييليأع ي صي   اي حينع إذا كانيت 

يا اييليأ يف ايك مة فيها يحن فإن  ت   ص ح ع وال ترتك  ع ب خال  اي نة اي ربيةع و ل يدخل يف ذيي  لي  

ا ب ض ل ل اي  م قاا:  صحيف؟ايتصحيفع  ل يدخل في  ايت إذا تأكد  لن   ت ص ححتب ايتصحيف لي  

فة تص حها يف األصلع وت    دب  ع ب ما وقا فيها من خلأ يف ايهامش. ذه ايك مة مصح 

ا.  إذا عددنا مذ بان فيما يقا يف ايكتاب خلأع إذا كان يحدا لو تصحيف 

 ايصواب في .: لن  ترتك  كما  و وتدب  ع ب وج  المذهب األول يقول

صحح  يف ايكتابع تأيت إيب ايكتاب ت رب ع ي ع وتكتب ايصيواب : الع يقوا: إن  ت  المذهب الثاين

 مكان اييلأ.

لو يف اصيلالحدا ايم اصيير يف ايلباعية لنيي  م يياال ي نيي  ييذه ايك ميية يمحو ياع لو يمسييحهاع ويج ييل  

 ذا  و ايقوا اي اين.دب  ع ب ما كانت ع ي  من خلأع  مكاهنا ايصوابع ويف ايحاشية ي  

و ذه ايمسأية يا إخوانع  ذه مسأية فيها خال  طويل عريض بين ل ل اي  م ايسابقينع ول يل اي  يم 

ايكتابع يف األصل؟ لو لن  ي رتك كما  يو وي دب ي  ع يي  يف حاشيية بنع ايم اصرينع  ل ي ص   اييلأ ايالحقي

 ايكتاب؟

يقياا فيهيا ح  لن ي  يدبني فهذه ايمسأية ال   اع وإنميا فيهيا تفاصييل ك ييرة م  كم  تشي بةع فيإن ايكتيب ا واحيد 

ربميا يكيون  حقيق راديخ وبيين كتياب كتبي  ناديختيت فع ييت ف كاتبو اع فيرق بيين كتياب كتبي  عيايم م  

ا   ا.ادي  ننادي 

ففرق بين  ذه ايحاية و ذه ايحايةع فرق بين لن يكون ايدادخ من ل ل ايصحة واإلصابة يف رايب ميا  

 ن يكون يفشو يف كتابت  اييلأ واي حن وايتصحيف.يكتبع وبين ل

ن يشتنل يف ايتحقييق تحقييق ايكتيب يجيده عيان ي  كتياب يي  نسيية مين لحسين ميا اع يجيد مي ال  و ذا م 

 المة من ايتحريف واي حن.يكونع ومن لجود ما يكونع من حيت ايصحةع وايس  

  فهيل يقياا فيهميا بحكيم واحيد؟ويجد كتاب ا آخر نادي  مسي  بك رة ايتصيحيف واي حين وايتنيييرع 

ا فيقاا م ال   : نرتك ايجميا كما  وع فدرتك  ذا ايدادخ ايمادخ ايذ  ري ير ايكتيابع نيرتك ايكتياب ممسيوخ 

إن  ذا اي  م ايدادخ ايرادخع ايذ  لتقن نسخ ايكتياب إذا ظدديا لني  لخليأ نتجيرل  :أو نقول مثًَل   كما كتب ؟

ا ع ب يدبع ي ع ونبين ما نظن لن  خلأ؟ ال  ا واحد   رير متساوية. اال   حني لن نصدر حكم 
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ف ذي  ايمسأية تدبدي ع ب نظر ايمحقق لو ايمشتنل بايتحقيقع  ل  ذا ايدادخ لتقن نسيي  وضيبل ع 

دبي  ع يب   يف ايكتابع فإذا لخلأ يرتك خليؤه فيوق وي  حقق لال يتصر  حرتم نسي ع فيحاوا ايم  فم ل  ذا ي  

 ألمرين:: وج  ايصواب تحت

: ألن  ربما تظن لن  لخلأع و و يف ايواقا لصابع ربما ما كتب  إنما رواية لنت ال ت رفهياع مر األولاأل

ا ت رفون لن األحاديت يها روايا ع وقبل ذي  كتاب اهلل  ا هبا خصوص  فيدبني  ع ي  قراءا  ۵ويست خبير 

حيف ع فهديا ييرتك ميا نسيي  ايداديخ ر خلؤه وتصيتقد ا يدد  ادخ م    يف ايكتاب إذا كان ايد  ي محقق لال يتصر  

يف األصيل وي يل ايصيواب كيذاع   كيذا :يف  امش ايتحقيقع فيقوا مي ال  يج    اده كما  وع وجهده واجته

وكيان  علما إذا كيان ايداديخ ريير ميتقنع تقد ا  ل يماذا  و صوابع  ذه يف حاية ما إذا كان ايدادخ م  ي   لنوي  

يي ت ايكتيياب و ييو هبييذا اي حيين كييرألنيي  يييو ت عع ييي  تكييون دييائنةرلة ك ييير اي حيين وايتصييحيفع فهدييا ايج 

تقديون اي نية اي ربييةع وال ف ايذ   و عايم من اي  ماءع واي  ماء يف اي ادة ي  صدِّ وايتصحيف نسبت إيب ايم  

ا عادة إال و و يف اي نة اي ربية م   ع وال ييليئ تقنع ويف فد  متقن ال ييلئ يف لدماء ل  ي يكون اي ايم عايم 

 .دماء رواة ايحديتيف ل

ف وي حينع فيال يجيوز يي  لن تيرتك بيدما يأيت  ذا ايدادخ بسبب عدم درايت  هبذا ايفنع وإذا ب  ي    صحِّ

ي ينع واألمير بييال  ذيي  ذا ايكتاب ع ب  ذه ايصورةع قد ن سب إيب ايمؤيف لن  ص  ف وحير   وي ح  ع ح 

رة بأن تقوم بإصالح ما لخلأ في  ايفهدا تكون ج   دادخع يكن ما بييان ميا يف األصيلع وتصي   يف رلت  مسو 

دب  إيب لن  كان يف ايمتن كذاع وايصواب ايذ  لثبدي  مين لجيل كيذاع فت  يل يميا ف  يتع فهيذا  يو ايمتنع وت  

 خالصة مذ ب ل ل اي  م يف إصالح اي حن وايتصحيف.

ون ويف ب ييض ايمواضييا قييد يكييون االحتيييا  يف تييرك اإلصييالح لويييبع ويف ب ييض ايمواضييا قييد يكيي

 اإلصالح وعدم ترك اإلصالح  و األويب.

 قاا ايحافظ اي راقي:

........................................... 

 

ُبْوا اإِلْبَق،،،،،،اَء َم،،،،،،ْع َتْض،،،،،،بِْيبِهِ    َوَص،،،،،،وَّ

،،،،َواُب َجانِب،،،،م َك،،،،َذا - 645   َوُي،،،،ْذَكُر الصَّ

 

 ...................................... 
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صوبوا لن  يف ايكتاب إذا وقا في  تصحيف وتحريف لن  ترتك ما يف األصيل ل  يقوا إن ل ل اي  م 

يكين  يذا كيان ع يب ايتفصييل    ع ي عدبِّ   ع ي  يف جانب ايكتابع ل  يف حاشيت  لو يف  امش  ت  دبِّ كما  وع وت  

ع ايذ   ر   و ذا ب ض ايتفصيلع وإال  داك تفصيال  لخرى ي يق ايمقام عن ذكر ا.م 

 قاا:

 َك،،،،،،،،،،،َذا .................................

 

،،،،،ُيْوِ  َنْق،،،،،َلً ُأِخ،،،،،َذا  ،،،،،ْن َأْكَث،،،،،رِ الهُّ َْ 

 .من ايشيوخ ايراديين يف  ذا ايبابل  لن  ذا األد وب  و ايذ  نقل عن لك ر ل ل اي  م  

اع قاا عن ب شر بن عبيد  ذا من ناحية اإلصالح يف ايكتابع يف ايقراءة ماذا تقوا؟ ع اهلل وجد  تصحيف 

؟اهلل اب عن ب سر بن عبدوايصو  يقوا ايحافظ اي راقي: ع تريد تقرلع تقرل ايصواب لوال  لم اييلأ لوال 

،،،،َواِب َأْوَل،،،،ى َوَأَس،،،،ْد  - 646  َواْلَب،،،،ْدُء بِالصَّ

 

 ...................................... 

وتقيوا: ويف ايكتياب   ب يد ذيي  ع وتدب ياهلل ل  يف لثداء ايقراءة اقرل ايصوابع فتقوا عين ب سير بين عبيد

 ب شرع و و تصحيفع فتبدل بذكر ايصواب ثم ب د ذي  تدب  ع ب اييلأ.

   ثم قاا:

 َوَأْص،،،،َلُل اإِلْص،،،،َلَِح ِم،،،،ْن َم،،،،ْتَن َوَردْ   ..........................................

مين  إن لحسن اإلصالحع ل  لحسن ما تص   ب  ما يقا من تصحيف لو تحريف ميا تسيتقي  :ل  يقوا 

ا من كالم ل ل اي  مع فإن  هبذا تكون قد د كت دبيال   متن     لد م.آخرع وكذي  ما تستقي  لي  

 قاا:

 َوْلَي،،،ْأِت فِ،،،ي األَْص،،،ِل بَِم،،،ا َلَ َيْكُث،،،رُ  - 647

 

 َك،،،،،،اْبَن َوَح،،،،،،ْرَف َحْي،،،،،،ُ  َلَ ُيَغيِّ،،،،،،رُ  

ا.يف ب ض ايمرا  يكون ايسقط ك مة يسيرة ال تؤثرع وظا ر من ايسياق لهنا دقل   ت دهو 

ري ع ايحجاج  دام ال     و بن محميد ايمصيصيي  : كما يف ايشرح يقوا يف اإلدداد: قاا حجاج عن ج 

ري  ايحجياج مشيهور بايروايية عين ابين جيري  ال عين جيري  فهديا ايسيياق يقت يي لن ك مية   «اب،ن»عن ج 

ا وكاندقلتع فيقوا  دا ايحافظ اي راقي: ي  لن ت   اع   يف يف األصل ما كان وقا دهو  ي ديي شييء يسيير 

ع و ي ال تنير ايم دب بل إهنا تص   ايم دب.« بن»يسير م ل ك مة   يف ايم اا ايذ  مر 

 قاا:

،،ْقُط ُي،،ْدَرى َأنَّ ِم،،ْن َف،،ْوَث َأَت،،ى - 648  َوالسَّ

 

 بِ،،،،،،،ِه ُي،،،،،،،َ اُد َبْع،،،،،،،َد َيْعنِ،،،،،،،ي ُمْثَبَت،،،،،،،ا 
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ين فوقي  قيد ذكيرهع يكين قن لن شيخ ايشيتداد ايحديتع لو متد  كالم لنت م  ل  إذا دقط من إد يخ لو م 

اع قاا يف  ذه ايحاية  يف  يكن بشر  لن تأيت بك مة ي دي قبل  يذه ي  لن ت   :شيي   و ايذ  لدقل  دهو 

 اإلضافة.

 ♀وضربوا يذي  م اا حديت ذكره اييليب يف ايكفاية عين عميرة لدنيب إييي رديوا اهلل 

 برلد .

ييعمييرة تاب ي يي  ♀يييف يييدين إييهييا ردييوا اهلل ع فك♀ت ييدرك زميين ردييوا اهلل  م  ة ي 

 برلد ؟!

 برلدي  ♀فهدا جاء ايراو  وقاا: عن عمرة ي دي عائشة قايت: لدنب ردوا اهلل 
 
 يذا  ع إيي

ل ي  رلد يف اال ي  مي  لن  عفهدا قوي  عن عائشة دقط من األصل فأضاف  ايت مييذع عتكا  من لجل لن ترجِّ

 ايشييخ ع يب ديبيل اييليأع في ييف  يكين ييأيت بك مية شيخ ايشيخ البد لن  ذكرهع وإنما  ذا وقا يف نسيية

قويي  يع ي م ب ت ا ي ع م  بتيا حياا مين ي ديل  ي زاد ب د قوي  ي دع ( ُيَ اُد َبْعَد َيْعنِي ُمْثَبَتا) ف ذي  قاا:ع ي دي قب  

 قاا:ع ي دي

ٍَ َم،،،ا َدَرَس يف - 649 ُحْوا اْس،،،تِْدَرا َوَص،،،حَّ  

 

رِِف كَِتابِ،،،،،،،ِه ِم،،،،،،،ْن َغْي،،،،،،،رِِه إِْن َيْع،،،،،،،   

لو ربميا  ع ايكتيابع ل  قل ية مين صيفاحة تتميزق ايكتب  قد ي رتيها شييء ممين ايتميزقع قيد يتميزق 

مين  يذه األميور  فيإذا وقيا يف ايكتياب شييء  ع  ل األرضةع لو ايرطوبية واالديودادب رتيها ب ض اآلفا ع م

ثون: ي  لن تستدرك ما دقط من األصل من كتاب آخرع يكين بشير ع ميا    يو  يذا ايشير ؟فيقوا ايمحدِّ

َتهُ )قاا:  يا لن ذيي  ايكتياب ميأخوذ مين نسيية ع (إِْن َيْعرِِف ِصحَّ ل  إذا عرفت صيحة ذيي  ايكتيابع ولي  

  ع يب دبِّيمقاب ة ع ب نف  ايدسية ايتي قاب ت ع يهاع ففي  ذه ايحاية ي  لن تستدرك من ذي  ايكتابع وت  

وقيا ع يي  مي ال  تميزقع  (كذا إيب قوي  كيذا: )قوي : ول  تذكر االدتدراكع وتدب  وتقوا م ال   :ذي ع فتقوا

 ويذي  قاا:ع كت  من كتاب فالنع فدتب  ع ب  ذالو وق ت ع ي  لرضة وادتدر

ٍَ َم،،،ا َدَرَس يف - 649 ُحْوا اْس،،،تِْدَرا َوَص،،،حَّ  

 

 كَِتابِ،،،،،،،ِه ِم،،،،،،،ْن َغْي،،،،،،،رِِه إِْن َيْع،،،،،،،رِِف  

 صييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    

 
  

ا بشر  لن يكون  ذا يكتاب ايمستدرك مد  كتا .لي   ا مقاب ال   ب ا صحيح 
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ع     ورياب عين ذ د ي:  ي تشب  مسأية ما إذا لراد اييراو  لن ييرو  حيدي  ا مي ال  وهذه المسأل  يقول لك

ت بت  فيي ع و يذان ايت مييذان قيد ديما ذيي  ايحيديت مين شييخ واحيدع فهيذا دوا    ودأا عد  ب ض زمالئ  

ميييذ األوا يف روايتيي  يهييذا ا ف ب تيي ع ثب ييت ايت ايت ميييذ اي يياين لخيير ايت ميييذ األوا بييأن ايشيييخ قيياا كييذا وكييذ

 فيقويون ايمسأية األويب ت شب   ذه ايمسأية ع قاا:ع ايحديت

 َكَم،،،،،،،،ا إَذا َثبََّت،،،،،،،،ُه َم،،،،،،،،ْن ُيْعَتَم،،،،،،،،ْد   .........................................

،،،،،نُوا اْلَبَي،،،،،اَن َكاْلُمْسَتْه،،،،،كِلِ  - 651   َوَحسَّ

 

 ْلَيْس،،،،،،،،َألِ َكِلَم،،،،،،،،ً  فِ،،،،،،،،ي َأْص،،،،،،،،ِلِه فَ  

 يف ق ية ت بيت ايراو  ويف ق ية ادتدراك ما درس من األصل يدبني ايبيان. ل  يف  اتين ايق يتين: 

 : ثب تدي يف  ذا ايحديت فالن بن فالن.فتقول يف التثبيت

 : ادرتكت  ذا ايدو من كتاب فالن بن فالنع و اتان ايمسأيتان تشيبهان مسيأية وتقول يف اَلستدراٍ

   لن تسأا عدها ل ل اي نةع لو تسأا عدها ل يل في إذا جاء يف يفظ ايحديت ك مة رريبة مشك ةع ثاي ةع و 

 اي  مع فيبيدون ي   ذا اإلشكااع وي ج ون  ويح ون  ي .

 ف ذي  قاا:

 َكاْلُمْسَتْه،كِلِ  ..................... – 651

 

 َكِلَم،،،،،،،،ً  فِ،،،،،،،،ي َأْص،،،،،،،،ِلِه َفْلَيْس،،،،،،،،َألِ  

   م هبا من لجل لن يبيدوا ي  ما وقا فيها من إشكاا.ل  ف يسأا عدها ل ل اي 
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 :ؒ ؒقهل عملصنف

 عْخِتَحُف َأ  َفه ِظ ع شُُّيْوِخ

 َوَحْي،،ُ  ِم،،ْن َأْكَث،،َر ِم،،ْن َش،،ْيَ  َس،،ِمعْ  - 652

 

 َمْتن،،،،،،،م بَِمْعنَ،،،،،،،ى َلَ بَِلْف،،،،،،،َ  َفَقنِ،،،،،،،عْ  

: َص،،ّلْ  - 653  ى اْلُك،،لَّ  بَِلْف،،ِ  َواِح،،َد َوَس،،مَّ

 

نْ،،،َد ُمِجْي،،، ِ  
 ي النَّْق،،،ِل َمْعن،،،ًى َوَرَج،،،ْل ِْ

 ُن،،،،،ُه َم،،،،،ْع ق،،،،،اَل َأْو َم،،،،،ْع ق،،،،،اَلَ َبَيا - 654 

 

 َوَم،،،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،،،َبْعِض َذا َوَذا َوق،،،،،،،،،،اَلَ: 

ْف،،،،ِ  َأْو َل،،،،ْم َيُق،،،،لِ  - 655   اْقَتَرَب،،،،ا فِ،،،،ي اللَّ

 

 َص،،،،،،لَّ َلُه،،،،،،ْم َواْلُكْت،،،،،،ُب إِْن ُتَقاَب،،،،،،لِ  

 

 

 بَِأْص،،،ِل َش،،،ْيَ  ِم،،،ْن ُش،،،ُيوِخِه َفَه،،،ْل  - 656

 

 ي الَجِمْي،،،ُع َم،،،ْع َبَيانِ،،،ِه  اْحَتَم،،،ْل ُيْس،،،مِ  

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

واقتصير  ع يب  عإذا دم ت ايحديت ايواحد من عدة مشيايخ مين ثالثية مين لرب ية مين اثديين :يقوا

مع فيإن ه  د  م ي قت يفظ واحد  ميزع وإنما د  مدهمع يم تسق يفظ فالن ويفظ فالن ويفظ فالنع ويم ت   واحد   يفظ  

ز ايروايية بيايم دب ؟ائز عدد م نذي  جائزع ج ن يجيوِّ اع جائز عدد م  ألن حيديت ايشيييين  عيي  جائز مل ق 

اآلخرينع لو ايمشايخ اآلخرين  و ال يي و لن يكون بم دب حديت ايشيخ ايذ  م ي ع فأنيت روييت عدي  

 ا:بايم دب ال باي فظع وإذا جاز  ايرواية بايم دبع فإهنا تجوز يف م ل  ذه ايحايةعع يكن يقو

 َمْعن،،،ًى َوَرَج،،،ْل .......................  ..........................................

 َبَياُن،،،،،ُه َم،،،،،ْع ق،،،،،اَل َأْو َم،،،،،ْع ق،،،،،اَلَ  - 654 

 

 َوَم،،،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،،،َبْعِض َذا َوَذا َوق،،،،،،،،،،اَلَ: 

  :ل  يدبني ايبيانع ايبيان بأن تبين صاحب اي فظع ويمس م يف ذي  لد وب  و ايذ  لشار إيي  بقوي 

 َوَرَجْل َبَياُنُه َمْع قاَل 

ا ل -كما ت رفون-ألنكم  كبييرة بتميييز ايمشيايخع فيبيين لن  يذا اي فيظ  ي  عداية   ؒ ن اإلمام مس م 

 فالن ف   لد وب يف  ذا.ييفالن لو 

ثدا لبو بكر بن لبي شييبة ولبيو دي يد األشي  كال ميا عين  قاا يف ايشرح: وادت حسن يمس م قوي : حد 

ثدا لبو خايد. لبي خايدع قاا  لبو بكر حد 

ثدا ابو خايد ففي  يذا إشيارة إييب لن اي فيظ يفيظ لبيي  يما لعاد اإلمام مس م ذكر لبي بكرع يما قاا: حد 

بكر بن لبي شيبةع ويي  يفظ  لبي د يد األش ؛ ألن   و يرو  ايحديت عن لبي بكر بين لبيي شييبةع ولبيي 
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لبي بكر بن لبي شيبةع وداق اإلديداد مدي  إييب لبيي خاييد  د يد األش  عن لبي خايد األحمرع ثم لعاد ذكر

في  إشارة إيب لن  ذا ايمتن ايذ  ديذكره  و يفظ متن لبي بكر بن لبي شيبة ع وييي  يفيظ ميتن لبيي دي يد 

 األش .

 لما بايدسبة إيب قوي :

 َبَياُنُه َمْع قاَل َأْو َمْع قاَلَ  َوَرَجْل 

بيين لن ي فيرد ف يل ايقيوا فييصصي  بمين يي  اي فيظع  مييير   ثم  يو» :يقول الحاف  العراقي يف الهرح

فيقوا لخرنا فالن وفالن واي فظ ي  قااع وبين لن يأيت بايف ل يهميا فيقيوا: قياال لخرنيا فيالنع وإييب  يذا 

 ذه يف  ذه آخر ايشلر  ذه بياأليف؛ بيأيف ايت دييةع بييال  قياا  :قاا(ع  قاَل َأْو َمْع قاَلَ  )اإلشارة بقويي: 

   نية ايتي يف ايشلر اي اين:اي ا

......................................... 

 

 َوَم،،،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،،،َبْعِض َذا َوَذا َوق،،،،،،،،،،اَلَ: 

ْف،،،،ِ  َأْو َل،،،،ْم َيُق،،،،لِ  - 655   اْقَتَرَب،،،،ا فِ،،،،ي اللَّ

 

 

 ...................................... 

ييف ايتيي يف قياال األوييب يف ايشيلر فإن قاا األيف األخيرة  ذه يإلطالقع لييف اإلطيالق انتبهيوا األ

 يف ايتي يف قاال يف ايشلر اي اين ليف اإلطالق.األةع واألوا  ذه ليف ايت دي

ا ي    داديب ت ي  ايحركية مدهيا ليف اإلطيالق ل  يف ايقافيية إذا انتهيت ايقافيية بحركية يج  يون يهيا ميد 

يا تسيمب لييف األيف  ذه تسيمب لييف اإلطيالقع فيإذا كانيت ايحركية فتحية يج  يون ميا  يذ ه ايفتحية ليف 

 األطالق.

ا ي  لن يقوا:ع اآليف يف آخر حر  ايرو  يإلطالق نب   ع يها ايحافظ اي راقي قاا:  لي  

 ......اْقَتَرَبا فِي اللَّْف ِ  َوقاَلَ:

ل  لن  لن ايشييين يفظهما متقارب فيقوا: ويفظهما متقاربع لو اقرتبيا يف اي فيظع ويسيوق ايحيديت 

 لو ب فظ ممتزج بيدهما ع ب خال  يف  ذه ايق ية.ب فظ لحد ماع 

 َأْو َلْم َيُقِل: ... َصلَّ َلُهمْ 

حتب إذا روى عن شييين لو ثالثةع وداق يفظ لحيد مع وييم يبيين فيإن ذيي  يصي  بدياء ع يب جيواز 

 ايرواية بايم دب.

 قاا:
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.......................................... 

 

 

 ْن ُتَقاَب،،،،،،،،،لِ َواْلُكْت،،،،،،،،ُب إِ  ............ 

 بَِأْص،،،ِل َش،،،ْيَ  ِم،،،ْن ُش،،،ُيوِخِه َفَه،،،ْل  - 656 

 

 

 ُيْس،،،ِمي الَجِمْي،،،ُع َم،،،ْع َبَيانِ،،،ِه  اْحَتَم،،،ْل  

ل  إذا قاب ت نسيت  بأصل عدة من ايشيوخ ثالثة مين ايشييوخ ولنيت إنميا تيرو   يذه ايدسيية مين  

بيينع ولجياز ب  يهم عيدم ا: األصل لن  ت  يقو بين اي الثة  ؤالء لم ال؟فهل ي زم  لن ت   م  ده  م   واحد   طريق  

إذا قاب يت كتابي  ع ايسيابقة مين جيواز ايروايية بيايم دبايبيانع لجاز ب  هم عدم ايبيان بداء ع يب ايمسيأية 

جيوز  ذا ي :ع ب ثالثة نسخ من نسخ مشايي ع يكد  دقت إددادك ع ب نسخ لحد م فقط فب  هم قاا

مشيايخ وديقت يفيظ لحيد مع كيذي  يجيوز يي  لن تقابيل ثالثة من اي نكما يو رويت ايحديت ايواحد ع

 ع ب ثالثة نسخ من نسخ ايمشايخ وإددادك إيب واحد مدهم فقط.

ال يجوز؛ ألن  ربما يكون عدد ب  هم ما يي  عدد اآلخرع ولنيت تسيوق إديدادك إييب  :ااوب  هم ق 

 مدهم ال إيب ايشييين اآلخرين. واحد  

بشر  لن يكون عدده إجازة عن مشايي  اآلخرينع فإن  يجوز يي   ديايجوز ي   ذا ايص   :قاليمكن أن يُ 

لن  يف آخير ايكتياب يقيوا: قاب يت كتيابي  يذا ع يب نسيية شيييي  ذي ع يكن ايبيان لحسنع كيف ايبيان؟

مين لجيل لن ايلاييب يمياذا؟ فالن ايفالينع ونسية شيييي فيالن ايفيالينع ونسيية شيييي فيالن ايفيالينع 

يف ايرواييية ايتييي اعتمييدهتاع في يير  لن  ييذه ايزيييادا  ا خييذ  ميين  ا  ييسييت  اييذ  ب ييدك ربمييا يجييد زييياد

 ايدسية اي انيةع لو ايدسية اي اي ة.

 .نكتفي هبذا
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َؤال   ل ي بت ايقوا بوجوب ت  م اي نة اي ربية؟ :السُّ

ي امية ايدياسع لما إذا كان يقصد بايدسيبة ع ي  م يجب لن يت  م اي نة اي ربيةبايدسبة يلايب ا :الَجَواب

 عميا نقيوا بيذي  إن  يأثم ب دم م رفتي  ي نية اي ربيية؟ :األعجمي ايمس م ايذ  ال ي ر  إال ينت   ل نقوا

ا وفهما ال بأس. رحت ي  ب نت  وفهمها لي    إنما يدبني لن يفهم لصوا اإلدالم يفهم م انيهاع ويو ش 

َؤال  و ل تددرج اي امية يف اي نة اي ربية؟ :السُّ

ع ويف دييدة ردييوي  ۵ تمييدة يف كتيياب اهلل  ييي اي نيية اي ربييية ايم   يكيين ييسييت   عت  حييق هبييا :الَج،،َواب

ف يذي  ع اي نة اي امية ينة عربيية ممسيوخة ع ويف كتب ل ل اي  مع فهي ينة عربية ممسوخةع♀

 يم وط بية اي ع م يف مجاي  اي  م هبذه اي نة ل  ما يدبنيي يدبنيي لن يرتفيا عين ذيي ال يقبل لحدنا لن يتك   

ب يون يف االقتيداء بسيدة رديوا اهلل األ ر  ب ون وي ر  رِّ ع فيدبنيي مميا يقتيدون بي  ♀صل لن يحبون وي ر 

 كالم  باي نة اي ربية ايفصيحة. ♀بردوا اهلل 

ال يتك م باي اميا ع وال يتك م ب نة لعجميةع وإنميا كيان ييتك م باي نية  ♀فإن ردوا اهلل  

 اي ربية ايفصحب.

َؤال  ب األدماء واي نا  ي دوو ع ما  ي ميزات ع و ل تدصحون باقتدائ ؟كتاب هتذي :السُّ

ييا اي نيية  «هتييذيب األدييماء واي نييا »كتيياب  :الَج،،َواب ميين ايكتييب ايمهميية يف اي نيية اي ربييية خصوص 

ايمرتبلة ب  م ايفق ع وكيذي  لديماء ايفقهياءع ولديماء ايصيحابة وتيراجمهم اييذين يمير ذكير م يف كتيب 

 مهم يدبني يلايب اي  م لال تي و مكتبت  مد .و و كتاب نافا ع ايفق 

 داك ب ض كتيب اي نية اي ربيية مدهيا ميا  يو يلييف ايحجيم مين ناحيية األيفياظع ديؤاا لخيديا يت  يق 

 بايحجمع مدها ما  و يليف ايحجم يف مج د لو مج دينع ومدها ما  و مودوعة كبيرة.

ي يراز  اييذ  مير  «ميتيار ايصيحاح»  مها:لما بايدسبة ي كتب اي ليفة ايحجمع ايكبيرة ايدفاع فمن ل 

ألن اييراز  ييم يرتبي  بحسيب بدايية  عم داع وتدتبهون إيب لن ايملبوع ايموجود بيين لييديدا قيد لعييد ترتيبي 

 ذا ال ي يرع  يذا  ايمادةع وإنما رتب  ع ب نحو ترتيب ايصحاح ي جو ر  بحسب قافية ايك مةع ف  ب كل  

 تقريب يهذا ايم جم.
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وميع و يذا مين ايكتيب ي في   «ايمصباح ايمدير»: كتاب المهم من الكتب الل يف  الحجم الكتاب الثاين

ا ميين األيفيياظ ايتييي تييرد يف األحاديييت لو يف كتييب ايفقهيياءع ربمييا ال تجييد ضييبلها يف  ميتييار »ايمهميية ك ييير 

 ع وتجد ضبلها وم دا ا يف كتاب ايمصباح ايمدير ي فيومي.«ايصحاح

يف ايكتيب اي ليفية ايحجيم باعتبيار لن طب ية ايردياية ج  تي  يف مج يد ضيف ايقياموس ال لدر   ل ل  

 يذا بايدسيبة ي كتيب ايميتصيرة ع ايقاموس من ايكتب ايج ي ة ايدفيا واحدع فإن رليتم ذي  فأضيفوهع فإن

 يف مفردا  اي نةع وايم دب ايذ  كدا نتك م في  قبل ق يل.

حكيم البين لما ايكتبة ايمود  ة فأج  ها عدد ل يل اي  يم لرب ية  كتيب  يي: ايصيحاح ي جيو ر ع وايم 

ي يد «ايجمهيرة»يألز ير  و «هتيذيب اي نية»ديداع و ر  ألن اي يين موجيود يف  يذه  نوييم نيذكر اي ييع البين د 

حي  وييم  «اي يين»ايكتب يف داخ هاع وألن اي ين تك م في  ب ض ل ل اي  م  ي ي ييل مين لن ايي ييل ييم يدقِّ

ري د وايجو ر  يف يهذب ع فهؤالء اي  ماء: األز ر  و  نقحوا ما يف اي ين. «ايصحاح»ابن د 

 «يسيان اي يرب»البين مدظيورع فيإن  «يسيان اي يرب»و ذه ايكتيب األرب ية راييب مادهتيا موجيودة يف 

ي دع ولضا  إييها كتاب  «ايجمهرة»اعتمد ع ب  ذه ايكتب اي الثة األويبع رير  ر  ايدهايية يف ررييب »البن د 

 .«ايصحاح»  ع ب وزيادا  ابن ب رِّ  «ايحديت

بيد   «تاج اي روس»فال ش  لن   «عة ايكرى يف اي نةوايمود»ولما  ا يف ؒ ي ز  ع وقد ط با ميؤخر 

 ايكويت يف لربا مج دا .

ن ادتلاع لن يقتدي ب ض  ذه ايكتب فحسنع ومن يم يستلا لن يقتديها ك هيا ف  يب لقيل  :ف  ب كل   م 

يةع لو عن طريق ايدسخ ايتي ت دسخ ع ب برام  ايبيي د  ا ع راج ها عن طريق ايمكتبا  اإليكرتونتقدير ي  

 لو ما شاب  ذي .

ا يف مداقشا  ايرديائل لن يدتبي  طاييب اي  يم حيدميا ي   :يف ناحي  أنبكهم ْليها رييد لن ألهنا تمر بدا ك ير 

حسيب ديياقهاع ألن كل يفظة يتنير م دا ا ب عؤثر فيها ايسياقت؛ ألن دالية اي فظ    دياق  إيب  يفهم دالية يفظ

طريف تجده لمام ع بل يدبني لن تدتبي  ي سيياق اييذ   فيدبني إذا رج ت إيب كتب اي نة ال تأخذ ل  م دب  

 ايمذكور يف ضمن جم ة م ان  يف  ذه ايكتبع فانتبها يهذا. ب  داد  ورد  يف ايك مةع وما  و ايم دب ايم  
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اي نية يبيذا جهيده يف  يذاع يكين لوا شك ة فيرجا إيب كتاب من كتب اآلن ب ض ايل بة عدده ك مة م  

داديب م دب يذكره اي ايم اي نو   ذا يأخذه ويج    يف ايحاشيية و يذا خليأع بيل يدبنيي لن تدقيل اييذ  ي  

 ايسياق ايذ  يدي  يف ايميلو  لو يف ايدو ايذ  تدق  ع فانتبهوا يهذا ليها اإلخوة.

َؤال ايمذكورة يف ايمتنع ويف األصل م يل  ايةيف ب ض متون ايحديت يكون  داك اختال  يف ايرو :السُّ

 ع فهل لص ح  لقوى ايصواب؟«صحي  مس م»و «ب وغ ايمرام»كتاب 

اختصير ميا يف األصيواع كميا  ؒ ع ال ييفب ع ييكم لن ايحيافظ «بلوَ المراا»يي بايدسبة :الَجَواب

ا اعتميد ع يب ايروايية ابن دقيق اي يد اإليمام فهو ربمتاب ع ب كتب يف لحاديت األحكام قب  ع ك لن  اعتمد  

يكن ف دج ل ايق ية مت  قة باإليمام نفس ع إذا وجدنا يف اإليمام يفظ ا يييايف ميا ع «اإليمام»ايموجودة يف 

 .مس ماإلمام يف صحي  

ألن اإلمام مسي م يسيوق  عفهدا البد لن نتب  لوال   ل رج دا إيب كل روايا  ايحديت ايتي يف ايصحي 

قع ق اي يد  ي رواية ألحيد  يذه  ذه ايرواية ايتي ذكر ا ابن دقي رق عدةع فربماايحديت من ط   فأنيت ايل ير 

 ما االدت جاا وقفت ما لوا طريقع ويم تدظر يف بقية ايلرق  ذه ناحية.

ييا خ،،رىناحي،،  أُ  صييحي  اإلمييام »ع و«داوددييدن لبييي »: لن كتييب ايحييديت يهييا روايييا ع خصوص 

ي فظ يي  يف رواية من روايا   ذا ايكتاب يكون ايحيافظ ع فالبد لن يدتب  ايشيو إيب لن  ذا ا«ايبيار 

 بن حجر اعتمد ع يها.ا

ويقوا ويدب  ع يب يقرل ما يف ايب وغ كما  وع كما  وع  يقرل إذا تأكد من ذي  فيدبني يقرل ايمتن كما  و 

 .ايرواية كذاع كما مر م دا قبل ق يل «صحي  مس م»لن يف 

َؤال ا يقوا  :السُّ  ؟َبَياُنُه َمْع قاَل اي راقي: يو تزيدون توضيح 

  و يقوا: يقوا ايحافظ اي راقي:

 َمْعن،،،ًى َوَرَج،،،ْل .......................  ..........................................

 َبَياُن،،،،،ُه َم،،،،،ْع ق،،،،،اَل َأْو َم،،،،،ْع ق،،،،،اَلَ  - 654 

 

 َوَم،،،،،،،،،،ا بِ،،،،،،،،،،َبْعِض َذا َوَذا َوق،،،،،،،،،،اَلَ: 

روايية بيين عيدة مشيايخ لن تمييز صياحب اي فيظع إميا باألدي وب األحسن إذا جم ت يف اي :ل  يقوا 

ثدا لبو بكير بين لبيي شييبةع ولبيو دي يد األشي ع عين لبيي  ايذ  مر م دا قبل ق يل عدد مس م حيدما قاا: حد 

ثدا لبو خايد األحمر.  خايد األحمرع قاا لبو بكر بن لبي شيبة حد 
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لو لني  تدبي  ع يب لن ع يب لني  صيحاب  يذه ايرواييةار ذي  إف ما لعاد ذكر لبي بكر بن لبي شيبةع فأش

 ذا ايحديت يم تسق يفظع عفيوا لو لني  ال تدبي  ع يب لن  يذا يحيديت قيد ديقت يفيظ لحيد ماع فتقيوا: 

ثدي فالن وفالن قاال  إن  ذا يفظ فالنع وال تشير إيب ما ف ل اإلمام مس م. :لوتسكت ال تق عحد 

يل  لن ل   ( َوَما بَِبْعِض َذا َوَذا) ا بين  ذه ايرواييا ع ولني  د  قت اد وب تشير إيي  إيب لن  داك جم  

يم تسيق ايروايية األخيرىع ل  لدي وب يشيير إييب ذيي  فإني  ديائ  بدياء ع يب جيواز و لحد  ذه ايروايا ع

 ايرواية بايم دب.

: وما لتب في  ايراو  بب ض يفظ لحد ايشيييينع وب يض يفيظ اآلخيرع وييم هنا الحاف  العراقي يقول

اي فظع لو ايم دب واحيد ونحيو ذيي ع فهيو جيائز صيحي   ين يفظ لحد ما من اآلخرع بل قاال وتقاربا يفبي  

ز ايرواية بايم دب ن يجوِّ ز  ..عدد م  ين جيو  ا عديد م  و كذا يو يم يقل وتقاربا وما شاب  فهو جائز صحي  لي  

 ايرواية بايم دب.

َؤال  بشرائ  من ايكتب ويو باختصار؟بمدادبة افتتاح م ر  ايكتاب فبما تدصحدا  :السُّ

 ذا تك يف بما ال يلاقع ايكتب صار جد ع فأ  كتب ت دي يا لخيع كتب ايحديتع كتيب  :الَجَواب

إنميا   ايمسانيدع لو ع يوم ايحيديت؟ ميت ماذا ت دي ايصحاح لو ايسدنع لايفق ع كتب اي قيدةع وكتب ايحد

حتيياج لن تسييأا عديي ع تسييأا عديي  يف ايوقييت إذا لشييكل ع ييي  طب يية ميين ايلب ييا  لو كتيياب ميين ايكتييب ت

 ايمدادبع لما  ذا يحتاج إيب إجابة طوي ة عري ة.

َؤال  كيف يقو  اي  م ينت  اي ربية بحيت تكون فصحب؟ :السُّ

 كما مر قبل ق يلع لوال بدرادة قواعد اي نة اي ربية. :الَجَواب

ع ت سما ريركع ويسم   م ال   ن ي تقن اي نة اي ربيةع فيصيح  يي   وثاني ا: بايتلبيقع تقرل بصو  عاا  م 

رة ع ي  يف ايبدايةع ثم ما ميرور سإذا لخلأ ع وت ك ر من  ذه ايقراءة ما مراعاة اإلعرابع فإهنا دتكون ع

 ايزمان يتحسن إعراب ع ويقل خلؤك يف اي نة.

َؤال ا يرتك اييلأ كما  و ألمرينع ذكرهتم ايقوا ا :السُّ حقق  ألوا: و و لني  ذكر  لن  إذا كان ايدادخ م 

 قد يكون  ذا اييلأ ع ب روايةع وال ت رفهاع ويم تذكر اي اين.
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ن م  و ي رتك اييلأ الحتمااع لنا ذكر  األمرانع يكن ما ذيي  ن ييد مع ق ديا الحتمياا لني  خليأ يف 

ا : الحتماا لن  ذا ايذ  ظد  خلأ  و رواية ال ي رفهواألمر الثاينع  ذا ايقارئع و و يف ايواقا صواب ظن

  ذا ايقارئ.

َؤال  ما  ي ايلب ة ايجيدة ي قاموس؟ :السُّ

 ايقاموس طب ة ايرداية ال بأس هباع ويف مج د واحدع تتيسر مراج ت . :الَجَواب

اع و ييذه ايلب يية ظ ييت وزارة  «تيياج اي ييروس»ولمييا  فلب يية ايكويييتع لو ايصييورة عدهييا لرب ييين مج ييد 

  م يلب ون ايكتاب.اي قافة يف ايكويت مدة طوي ة قريب لرب ين ددة و

حتب قاا ب ض األدباء: إن تاج اي روس طاا اي مل في  وايتحقييق حتيب خشييدا لن يشييخ اي يروسع  

لرب يين ديدة و يم يحققيونع في يشيب لن  يذا اي يروس ب يد لرب يين ديدة يصيب  ع ويسقط ايتاج مين رلدي 

اع وبسبب اي  ف يسقط ايتاج من رلد ع  ذه عبارا  األدباء ومداعباهتم  .شيي 

َؤال   ل زوائد ايكافية ايشافية ع ب األيفية ملبوع؟ :السُّ

الع إنما كان ل ل اي  م يف صحراء لفريقيا يميزوهنا يميزون  ذه ايزييادا ع ويدرديوهنا ب يد  :الَجَواب

 ذي  ب د األيفية.

َؤال ي ان؟ :السُّ م  ت اي   يان يف ن ك  م 
ت اي    كيف ي  بط ادم  ذا ايكتاب ن ك 

ت بايفت ع  «ن كت  اي ميان»يوايد ادم ت  من  كذا  :الَجَواب مي ان»ن ك  ت اي   ت جما نكتي ع  «يف ن ك  ن ك 

 ل  طرائف ع واألمور ايدقيقة يتي جر  م  .

َؤال   ل صحي  لن ايقاموس ي ندي عن ايصحاح؟ :السُّ

 اذا؟ايسائل ذكر شيئ ا يت  ق هبذاع ل ل اي  م يقوييون: ال ينديي ايقياموس عين ايصيحاحع يمي :الَجَواب

 اي رب.ألن ايصحاح في  شوا د اي نةع فهو يأتي  بايم دبع ويأتي  بايشا د ي  من ينة 

فإن  ميتصر؛ ف ذي  ال يندي ايقاموس عين ايصيحاحع وجير  يف  يذا األمير مداعبية  «القاموس»لما 

ف  ايفيروز آباد ع  ا بين ايش راءع لحد ايش راء ب د لن لي ف صاحب ايقاموس ايقاموس ب د لن لي  قاا ميديح 

 ي :

ييييذ مييييد  مجييييد ايييييدين يف ليام يييي     م 

 

 ميين ب ييض لبحيير ع ميي  ايقيياموس 

 ذ بييت صيييحاح ايجييو ر  كأهنيييا 

 

 دييحر ايمييدائن حييين ليقييب مودييب 
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يمدح ايقاموس لن  مدذ لي ف  مجد اييدين ايفييروز آبياد  ذ بيت صيحاح ايجيو ر  كميا ذ يب ديحر 

ا يف بيت آخرع يقوا: عقب مودب اي صبع فت قفت ما يأفكونايسحرة حيدما لي  فرد ع ي  واحد يف لي  

 من قاا ذ بيت صيحاج ايجيو ر 

 

فييرت   ييا لتييب ايقيياموس فهييو ايم   يم 

 ق ت ادم  ايقاموس و و ايبحر إن 

 

 يفيييير فم ظيييم فييييره بيييايجو ر   

 يقوا  ذا ايقاموس م داه ايبحرع وايبحر لحسن ما ي سيرج مد  ايجو رع يكن  ذا ايم دب ايقريب.  

 م دب ايب يدع يقوا: فم ظم فيره بايجو ر  صاحب ايصحاح.إنما اي

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع زَِّيه َدُة ِفْي َنَسِب ع شَّْيِخ

،،،ْيُ  إِْن َي،،،،ْأِت بِ،،،، - 657  َبْعِض َنَس،،،،ْب َوالهَّ

 

 َم،،،،،،ْن َفْوَق،،،،،،ُه َف،،،،،،َلَ َت،،،،،،ِ ْد َواْجَتنِ،،،،،،ْب  

 إَِلَّ بَِفْص،،،،،َل َنْح،،،،،ُو ُه،،،،،ْو َأْو َيْعنِ،،،،،ي - 658 

 

 َأْوِج،،،،،،ْئ بِ،،،،،،َأنَّ َواْنُس،،،،،،َبنَّ اْلَمْعنِ،،،،،،ي 

 إَِلَّ بَِفْص،،،،،َل َنْح،،،،،ُو ُه،،،،،ْو َأْو َيْعنِ،،،،،ي - 658 

 

 َأْوِج،،،،،،ْئ بِ،،،،،،َأنَّ َواْنُس،،،،،،َبنَّ اْلَمْعنِ،،،،،،ي 

،،،،،،ا إذ - 659  ،،،،،،ْيُ  َأَت،،،،،،مَّ النََّس،،،،،،َباَأمَّ  ا الهَّ

 

ِل اْلُج،،،،،،،ْ ِء َفَق،،،،،،،ْط َف،،،،،،،َذَهَبا  ،،،،،،،ي َأوَّ
 فِ

 األَْكَث،،،،،،،،ُرْوَن لَِج،،،،،،،،َواِز َأْن ُي،،،،،،،،َتمْ  - 660 

 

 َم،،،،،ا َبْع،،،،،َدُه َواْلَفْص،،،،،ُل َأْوَل،،،،،ى َوَأَت،،،،،مْ  

 ع رَِّوع َيُة ِمَن ع نَُّسِخ ع َِّتي إْسَنه ُدَاه َوعِحٌد 

 َد َق،،،،،،طُ َوالنَُّس،،،،،،ُ  الَّتِ،،،،،،ي بِفِْس،،،،،،نَا - 661

 

 َتْجِدْي،،،،،ُدُه فِ،،،،،ي ُك،،،،،لِّ َم،،،،،ْتَن َأْح،،،،،َواُ  

 َواألَْغَل،،،،،ُب اْلَب،،،،،ْدُء بِ،،،،،ِه َوُي،،،،،ْذَكرُ  - 662 

 

 َم،،،،،،ا َبْع،،،،،،َدُه َم،،،،،،ْع َوبِ،،،،،،ِه َواألَْكَث،،،،،،رُ  

،،،،نَْد  - 663  َز َأْن ُيْف،،،،رَِد َبْعض،،،،م بِالسَّ  َج،،،،وَّ

 

 آلِِخ،،،،،،َذ َك،،،،،،َذا َواإِلْفَص،،،،،،اُح َأَس،،،،،،ْد  

 كَِت،،،،اِب َم،،،،عْ َوَم،،،،ْن ُيِعْي،،،،ُد َس،،،،نََد الْ  - 664 

 

 آِخ،،،،،رِِه اْحَت،،،،،اَا َوُخْلَف،،،،،م َم،،،،،ا َرَف،،،،،عْ  

 َتق ِدْيُم عمَلْتِن َعلى ع سََّنِد 

 َوَم،،،،ْن ُيِعْي،،،،ُد َس،،،،نََد اْلكَِت،،،،اِب َم،،،،عْ  - 664

 

 آِخ،،،،،رِِه اْحَت،،،،،اَا َوُخْلَف،،،،،م َم،،،،،ا َرَف،،،،،عْ  

 َوَس،،،،ْبُ  َم،،،،ْتَن َل،،،،ْو بِ،،،،َبْعِض َس،،،،نَدِ  - 665 

 

 ْن َيْبَت،،،،،،ِديَلَ َيْمنَ،،،،،،ُع اْلَوْص،،،،،،َل َوَلَ أَ  

 َراَو َك،،،،،،،،،َذا بَِس،،،،،،،،،نََد َفُمتَِّج،،،،،،،،،هْ  - 666 

 

 َوق،،،،اَل: ُخْل،،،،ُ  النَّْق،،،،ِل َمْعنَ،،،،ى َيتَِّج،،،،هْ  

َل،،،ى - 667  َْ ْمَت   يف َذا َك،،،َبْعِض اْلَم،،،ْتِن َق،،،دَّ

 

 َبْع،،،،،،َض َفِفْي،،،،،،ِه َذا اْلِخ،،،،،،َلَُف ُنِق،،،،،،َلَ  

 إَذع َقهَل ع شَّْيُخ: ِمث َلُه َأْو َنْحَوُه 

 ْع َح،،،،ْذِف َم،،،،ْتَن ِمْثَل،،،،هُ َوَقْوُل،،،،ُه َم،،،، - 668

 

 َأْو َنْح،،،،،،،،َوُه ُيرِْي،،،،،،،،ُد َمْتنَ،،،،،،،،م َقْبَل،،،،،،،،هُ  

َل،،،،هْ  - 669   َف،،،،األَْظَهُر اْلَمنْ،،،،ُع ِم،،،،ْن اْن ُيَكمِّ

 

 بَِس،،،،،،نَِد الثَّ،،،،،،اين َوِقْي،،،،،،َل: َب،،،،،،ْل َل،،،،،،هْ  

اِويَّ بِ،،،،،،،التََّحفُّ ِ  - 670  ،،،،،،َرَف ال،،،،،،رَّ َْ  إِْن 

 

،،،،،،،،،ْبِط َوالتَّْميِْي،،،،،،،،،ِ  لِل،،،،،،،،،تََّلفُّ ِ    َوالضَّ

 َواْلَمنْ،،ُع فِ،،ي َنْح،،ِو َفَق،،ْط َق،،ْد ُحكَِي،،ا - 671 

 

َل،،،،،،،ى النَّْق،،،،،،،ِل َبِمْعنَ،،،،،،،ى ُبنَِي،،،،،،،ا  َْ  َوَذا 

 َواْختِْي،،،،،َر َأْن َيُق،،،،،ْوَل: ِمْث،،،،،َل َم،،،،،ْتنِ  - 672 

 

 َقْب،،،،،،،،ُل َوَمْتنُ،،،،،،،،ُه َك،،،،،،،،َذا، َوَيْبنِ،،،،،،،،ى 

 َوَقْوُل،،،ُه: إِْذ َبْع،،،ُض َم،،،ْتَن لِ،،،ْم ُيَس،،،ْ   - 673 

 

 نُْع َأَح،،،،،،ّ ْ َوَذَك،،،،،،َر اْلَح،،،،،،ِدْيَ  َف،،،،،،اْلمَ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 
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 ذه و دائل متدوعة مت  قة بايروايةع و ي مت  قة ب مل ايشيخ كيف يصدا م ها إذا لراد لن يرو  مين 

 كتاب  لو من حفظ .

ْيِ  ) ايمسأية األويب قاا: َيْاَدُا فِْي َنَسِب الهَّ  (ال ِّ

 قاا:

،،،ْيُ  إِْن َي،،،،ْأِت بِ،،،،َبْعِض َنَس،،،،ْب  - 657  َوالهَّ

 

 َم،،،،،،ْن َفْوَق،،،،،،ُه َف،،،،،،َلَ َت،،،،،،ِ ْد َواْجَتنِ،،،،،،ْب  

جيد يف ديدد كتياب قرلتي  ع يب شييي  يف اهلل ل  إذا قاا شيي  حيدما دياق اإلديداد عين عبيد  ع لو و 

ثنا ْبداهَّلل) ودل  م ال   ع فهل ي  لن تزيد وتقوا: ؒ ولنت ت ر  لن عبداهلل  ذا  و ابن ايمبارك  (حدَّ

ثدا عبداهلل بن ايمبارك؟ ولن  ت يم تسما من شيي  ت يين ايشيخ ايذ  ل  مل دياق بقية نسب .قاا حد 

 فيقوا ايحافظ اي راقي: إن  ذا األصل في  لن  ال تزيدع وتجتدب ايزيادة إال ما ايفصلع قاا:

 إَِلَّ بَِفْص،،،،،َل َنْح،،،،،ُو ُه،،،،،ْو َأْو َيْعنِ،،،،،ي - 658

 

 ....................................... 

ثدا عبداهلل ثدا عبداهلل  و ابن ايمبياركع فت - و ابن ايمبارك- ل  تقوا: حد   « يو»بك مية  فصيلقاا حد 

 يتبين لن  ذه ايتسمية إنما  ي من جهت ع ويم تسم ها من شيي .

ثدا عبداهلل   : فهذا ييدا ع يب لن زييادة قويي  -ي دي ابن ايمبارك-لو تأيت بك مة ي ديع فتقوا: قاا حد 

 وييست  ي لصل ايسدد.إنما  ي من جهت ع  (ابن ايمبارك)

 ...................َأْوِجْئ بَِأنَّ 

ثي ع بيدا ميا يقيوابم ل  ذا :وب  هم يقوا حيدثدا عبيداهلل بين ايمبيارك  :ع لن عبداهلل بين ايمبيارك حد 

ث ع وتسوق نسب  ذا ايراو  ايذ  يم يذكر بقية نسب . :يقوا  لن عبداهللع قاا إن عبداهلل بن ايمبارك حد 

م ايراو  دون بقية ايدسبع  ذا يسمب يف االصلالح ايمهملع و و ييت يف عين ايميبهم وإذا ذ كر اد

ن يم ي ذكر ادم ع ولما ايمهمل فيذكر االدمع يكن  ذا االدم ال يتميز ب  اير   ع او  عين رييرهيف لن ايمبهم م 

ثدا عبدفقول الراوي ن عبداهلل  ذا؟  ل  و ابن ايباركع  ل  و ابن مس مة  : حد   ايق دبي؟اهلل م 

 فهذا يسمب ايمهمل.  ل  و ابن يزيد ايمقر ؟

وصدف في  ل ل اي  م مصدفا  ب  ها خاص بب ض ايكتب م ل ما يت  ق بايصيحيحينع صيد ف فيي  

شك لع و و ملبوع. اين كتاب: تقييد ايمهمل وتمييز ايم    اينس 
 لبو ع ي
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 قاا:

،،،،،،ْيُ  َأَت،،،،،،مَّ النََّس،،،،،،َبا - 659 ،،،،،،ا إذا الهَّ  َأمَّ

 

ِل اْلُج،،،،،،،ْ ِء َفَق،،،،،،،ْط َف،،،،،،،َذَهَبافِ،،،،،،،ي أَ    وَّ

 األَْكَث،،،،،،،،ُرْوَن لَِج،،،،،،،،َواِز َأْن ُي،،،،،،،،َتمْ  - 660 

 

 َم،،،،،ا َبْع،،،،،َدُه َواْلَفْص،،،،،ُل َأْوَل،،،،،ى َوَأَت،،،،،مْ  

ل  إذا كان ايشيخ شيي  يف ايرواية يرو  عن مشايخ لو عن شيي  وي ك ر عد ع فجاء يف بداية ايسيددع  

ثدا عب  داهلل بن محمد بن د يد ايدمشقيع فساق ايدسبع وذكر ايدسبة.يف بداية ايجزء لو ايكتاب فقاا: حد 

ثدا عبدثم بعد ذلك صار يقول  اهللع وال يسيوق بقيية ايدسيبع فهيل يي  إذا لرد  لن تيرو  لحيد  : حد 

ا لن تسوق  دون فصلع لو دون تبيين؟  األحاديت ايتي يم يذكر فيها ايدسب تام 

ألن بقية األحاديت إنما يم يذكر بقية ايدسب من لجيل لن يقوا ايحافظ اي راقي: األك ر ع ب ايجواز؛ 

 دبق ي  لن عي د  وبي د .

 َواْلَفْصُل َأْوَلى َوَأَتمْ  قاا:

ثدا عبيد اهلل  وما ايقوا بايجواز و و قوا األك ر ما ذي  فاألويب ما تقدم لن يقصدع فيقيوا: قياا حيد 

  و ابن فالنع لو قاا: حدثدا عبداهلل ي دي ابن فالن.

ألن ايفصيل بيأن  قيد ييو م لن ايراويية  كيذا وق يتع فاييذ  ي ييرج  عحتب ايفصيل بيأن فيي  خيال و

 :ؒ ثم قاا ع   لن تفصل هبو لو ي ديايمسأية من اييال

َوْاَيُ  ِمَن النَُّسِ  الَّتِي إْسنَْاُدَها َواِحدب    الرِّ

 قاا:

 َوالنَُّس،،،،،،ُ  الَّتِ،،،،،،ي بِفِْس،،،،،،نَاَد َق،،،،،،طُ  - 661

 

 ُك،،،،،لِّ َم،،،،،ْتَن َأْح،،،،،َواُ  َتْجِدْي،،،،،ُدُه فِ،،،،،ي 

اع وايمقصود بايدسية لن  ذا ايكتاب لو  ذا ايجيزء ي يروى بسيدد ب ض األجزاء ايحدي ية ت    سمب نسي 

ا عن شييخ يا م   واحد عن شيخ واحدع و ذا ايشيخ يرو  عن شيي ع وشيخ ايشيخ يرو  لي   ن إييب  يي  لي  

واحدع فايمقصود بايدسية ايجزء اييذ  ي يروى  اد  سية من لويها إيب آخر ا ت روى بإددايصحابيع فهذه ايد  

 بسدد واحد.

ومن لشهر ايدسخ ايمتداوية ايملبوعة وايموجودة إيب زماندا  ذا مفردة نسية  مام بن مدب  عين لبيي 

و يي  ع م مر عبدايرزاق بن  ميام ايصيد اينع فيروي  عن  مام م مر بن راشدع ويروي  عن ◙ ريرة 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

840 

رع عن  مامع عين  ملبوعة مفردةع فهذه ايدسية م  من لويها إيب آخر ا هبذا ايسدد يرويها عبد ايرزاق عن م   

 .♀ع عن ردوا اهلل ◙لبي  ريرة 

  ايمسأية لن  إذا رويت  ذه ايدسية عن لحد مشايي ع وداق اإلددادع فإن األك ر لن ي ؟أل ْس المَ  يَ ا هِ مَ 

ثدا فالنع قا :دد يف لوا حديتع فيقوا ايشيخساق ايس  ي   ثدا فالنع عين فيالنع عين فيالن إييب عبيد :احد   حد 

 ايرزاق.

دبي ع عين لبيي  رييرة   ر بن راشدع عن  مام بين م   ◙عن عبدايرزاق بن  مام ايصد اينع عن م  م 

 كذا. ♀قاا: قاا ردوا اهلل 

فميا  «وبي »لما يف ايحديت اي اين واي ايت وايرابيا إييب آخيرهع فيإن ايمشيايخ وايدسيية باي يادة تقيوا: 

يكيين ايييذ  ع ييي  عمييل ع كييرر ايسييدد عدييد كييل حييديتفب  ييهم يييرى لن األويييب لن ي  ع ن اإلدييداديسييوقو

ثين لهنم يذكرون اإلدداد عدد لوا حديتع ثم دائر األحاديت ماذا يف  ون م هاع يقوييون باي يمير  ايمحدِّ

 ل  وباإلدداد ايمتقدم ذكرهع  كذا يصد ون. «وب »

 فهدا مسأية و ي قاا عدد قوي :

 األَْغَل،،،،،ُب اْلَب،،،،،ْدُء بِ،،،،،ِه َوُي،،،،،ْذَكرُ وَ  - 662

 

 َم،،،،،،ا َبْع،،،،،،َدُه َم،،،،،،ْع َوبِ،،،،،،ِه َواألَْكَث،،،،،،رُ  

ثينع األر ب لن  يساق اإلدداد عدد ايبداية عدد لوا ايحديتع ولما ما ب يده   يقوييون ف ذا عمل ايمحدِّ

 ل  وباإلدداد ايمتقدم كما دبق قريب ا. ؛«وبه»

 قاا:

.......................................... 

 

 َوبِ،،ِه َواألَْكَث،،رُ  ......................... 

،،،،نَْد  - 663  َز َأْن ُيْف،،،،رَِد َبْعض،،،،م بِالسَّ  َج،،،،وَّ

 

 آلِِخ،،،،،،َذ َك،،،،،،َذا َواإِلْفَص،،،،،،اُح َأَس،،،،،،ْد  

 ؟ما معنى هذا الكَلا 

 ميام سية  مام بن مدبِّ ع ويسوق اإلدداد مد  إيب اآلن يو فرضدا لن ايراو  لراد لن يرو  حدي  ا من ن  

 ف يسق اإلددادع ما  ي ايمشك ة؟ عع ما ايمشك ة◙إيب لبي  ريرة 

ما كان ايحديت اي اين اي ايت اي شرين ايتسي ينع واييذ  ييم يسيما ب  لن  ذا ايحديت ر   :كل  هيْه المُ 

 ع فهل ي  لن يسوق اإلدداد ايذ  لشير إييي «وب » :من ايشيخع وإنما دما ايشيخ يقوا    دد بتمام  او  ايس  اير  
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 ؟«وبي » :بين لن  ذا ايحديت يم ي سق ايسيدد فيي ع وإنميا قياا ايشييخدون لن ي   «وب »ولحيل إيي  يف اي مير 

 فهذه  ي ايمسأية.

ياألك ر ع ب ايجواز لن ي   :فيقوا ل   «وبي »دد؛ ألني  قويي : كميل اإلديدادع األك ير لني  يي  لن يسيوق ايس 

و ذا اي مير يكفي يف اإلشارة إييي ع و يذا  يو اييذ  عميل بي  مع تقدِّ وباإلددادع فهو إحاية إيب اإلدداد ايم  

ثين كما ديأيت يف األم  ة   .-إن شاء اهلل-ب ض ايمحدِّ

ل  واألحسن األوي ب لن ي فص  بأن يبين لن  ذا ايحديت يف ضمن نسية ييم (؛ َواإِلْفَصاُح َأَسْد )قاا: 

 يسما اإلدداد بتمام ع وإنما دما قوي  وب .

 ما لشار هبا ايحافظ اي راقي يف قوي :ب    طريقة يف دياق م ل  ذاع و ي ايتي ر  ي ؒ اإلمام مس م 

 .(َواإِلْفَصاُح َأَسْد )

انتبهيوا « ع كقويي ؒ مين ايميؤيفين ميدهم مسي م  واألحسن ايبيان كما يف ل ك يير  »قاا يف ايشرح: 

ييي  مين لويهياع فمياذا ماذا قاا اإلمام مس م ييبين لن ايحديت ايذ  يريد لن يسوق  مين وديط ايدسييةع و

 قاا؟

د ا »قاا:  ث  ثدا عبدحد  ايرزاقع قاا: لخرنا م مرع عن  مام بين مدبِّي  قياا:  يذا  محمد بن رافا قاا: حد 

ثدا لبو  ريرةع وذكير لحادييت مدهيا قياا: قياا رديوا اهلل  إن أدن،ى مقع،د أح،دكم يف »: ♀ما حد 

 .ايحديت «...الجن 

دداد األواع ثم نب   ع ب لن  ذا ايحديت يف ضمن لحاديتع وذيي  داق اإل ؟فماذا صنع اإلماا مسلم

وذكيير  «إن أدن،،ى مقع،،د أح،،دكم يف الجن،، »: ♀يف قوييي : وذكيير لحاديييت مدهيياع قيياا ردييوا اهلل 

 .ايحديت

ي :الهاهد هنا اإلديداد  ا  م  لن اإلمام مس م بصدي    ذا بي ن لن  ذا ايحديت يي   و ايحيديت اييذ  د 

ا عد ددع ويم ييدو ع يب اإلديدادع  و يف جم ة لحاديت داقها شيي  محمد بن رافا بذي  ايس  ع وإنما دهتام 

 .«وب »وإنما لشار إيي  بقوي : 

ا إيب لن  قيد ال ي ف يل ذيي ع واإلميام ايبييار  يف ايصيحي  ربميا روى  يقوا ايحافظ اي راقي لنب  لي  

 ادة بيان وتدقيق.من ب ض ايدسخ ايموصب هباع وال يف ل  ذا ايصدياع وإنما  ذا زي

 ثم قاا:
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 َوَم،،،،ْن ُيِعْي،،،،ُد َس،،،،نََد اْلكَِت،،،،اِب َم،،،،عْ  - 664

 

 آِخ،،،،،رِِه اْحَت،،،،،اَا َوُخْلَف،،،،،م َم،،،،،ا َرَف،،،،،عْ  

ل  ب  هم ماذا يف ل يسوق اإلدداد عدد لوا حديت وعدد آخر حديت؛ من لجيل لن يرفيا ايييال   

 يسير. يف  ذه ايمسأيةع و و خال   

لنت يم تسما اإلديداد  :؛ ألن اييال  ايذ  ييايف يف ذي  يقوايكن ما ذي   ذا ال يرفا اييال 

ا إييب لني  ييم تسيم    «وب،ه»عدد ايحديت اي اين فما ب دع وإنما دم ت قوي :  فيال تسيق اإلديداد إال مشيير 

 بتمام .

فإن األحاديت ايتي يف ايودط ميا ييزاا ايحكيم واالخيتال  فيهيا  عفإذا ذكر  اإلدداد يف آخر حديت 

اع   وإنما رف ت اييال  عن لوا حديتع وآخر حديت.موجود 

 ف ذي  قاا:

 َوَم،،،،ْن ُيِعْي،،،،ُد َس،،،،نََد اْلكَِت،،،،اِب َم،،،،عْ  - 664

 

 آِخ،،،،،رِِه اْحَت،،،،،اَا َوُخْلَف،،،،،م َم،،،،،ا َرَف،،،،،عْ  

وال يرفيا ايييال  يف إفيراد كيل وتأكييدع  يقوا ايحيافظ اي راقيي يف ايشيرح: إن  يذا ايصيديا احتييا    

 حديت بسدد.

اع إنميا  يي مسيائل تالحظون لن  ذه ا يا شيديد  فيهيا اييليب يمسائل اييال  فيها يسيرع يي  اختالف 

 يسيرع إنما يدبني ي لايب لن ي رفها وي ر  كيف يتصر  م ها.

 لن ييرو  لحيد ايكتيبع ييرو  صيحي  ايبييار ع تتصور بايدسبة إييدا يا إخوان إذا لراد اييراو  مي ال  

ي   تالمذت ع فهل ي زم لراد ل وِّ ال ي زمي   بداية كل مج   لن ي يد اإلدداد مد  إييب اإلميام ايبييار ؟ يف ن ي ر 

 ييد ايسيدد عديد وب ع لو وبايسدد ايمتصل إيب اإلمام ايبيار ع ال ي زم  لن ي   «وب » :ذي ع يستليا لن يقوا

ا عدد كيل لحادييت ع كل مج   ن دم   ي  لن يذكر اإلدداد تام  يكن يو لعاد فهذا  و األويبع وب د ذي  م 

 ايكتابع وإن كان ادت مل  ذه ايلريقة.

ياع  اع يكن عدد كل حديت ال ي زم  لن ييذكر اإلديداد تام  يف بداية ايمجاي  األحسن لن يذكر ايسدد تام 

ا إيب اإلمام ايبيار  يف بداية ايمج  ع يالنقلاع ايذ  حصل يدبني لن ييذكر اإلديداد مدي   سم  ل  من ايم 

 إيب اإلمام ايبيار .
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وال ييذكر  «وبي » :وي شيخ لن يقيوا «وبه» :يذ  يت وا ايحديت األوا ي قارئ لن يقوايكن ايحديت ا

ا لن األدانيد إيب ايصحي   اع خصوص  ا تام  اع ثالثة وعشيرون راوي يددد  ع إعيادة ذكير م عديد كيل اطوي ة جد 

ا  .حديت  ذا لمر يشق جد 

يا  يذا عيدد   لربا رواة بايدسبة إيب اإلمام مس م األمر يسيرع يكن ثالثية وعشيرون ع لو ثالثيون راوي   راو 

ويكفيي اييذ  ديما ع «وبي »كبيرع فيأخذ ايوقت قراءة  ذا اإلديدادع فيكفيي ي قيارئ لو ي مسيما لن يقيوا 

 ذي   ذا اي مير يكفي ع  ذه اإلشارة تكفي  يف دياق اإلدداد.

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

نَدِ  لى السَّ َْ  َتْقِدْيُم الَمْتِن 

 قاا:

 َم،،،،ْتَن َل،،،،ْو بِ،،،،َبْعِض َس،،،،نَدِ  َوَس،،،،ْبُ   - 665

 

 َلَ َيْمنَ،،،،،،ُع اْلَوْص،،،،،،َل َوَلَ َأْن َيْبَت،،،،،،ِدي 

 َراَو َك،،،،،،،،،َذا بَِس،،،،،،،،،نََد َفُمتَِّج،،،،،،،،،هْ  - 666 

 

 َوق،،،،اَل: ُخْل،،،،ُ  النَّْق،،،،ِل َمْعنَ،،،،ى َيتَِّج،،،،هْ  

 ؟هذه المسأل  ما هي 

ي ع ثيم يسيوقون ايس  اع ع يب خيال  دد ثاني ييف ب ض ايمرا  ايمصدفون ي يلرون إييب ذكير ايميتن لوال 

ع وايمتن ثاني ا  .ايم تادع فإن ايم تاد لن يسوق ايمصدف اإلدداد لوال 

ع لو ب ض  د د فإذا وجد  يف ايتصديفع لو دم ت من ايشيخ ايمتن لوال  ع ثيم ب يد ذيي  ايميتنما ايس 

 داق اإلدداد إيب موضا االنتقااع  ل ي  لن ترو  ايحديت ع ب صورة م تادة دون بيان؟

 قوي : فهذا م دب 

 َوَس،،،،ْبُ  َم،،،،ْتَن َل،،،،ْو بِ،،،،َبْعِض َس،،،،نَدِ  - 665

 

 َلَ َيْمنَ،،،،،،ُع اْلَوْص،،،،،،َل َوَلَ َأْن َيْبَت،،،،،،ِدي 

دد ما ايمتنع ثيم ب يد ذيي  دياق اإلديدادع فيال يمديا لن تسيوق  ع يب ل  لن ايشيخ يو داق ب ض ايس   

 ايلريقة ايم تادة ايموصوية.

ر  م ال   لن ايشيخ قاا كما يف ايحديت ايذ  رواه  ميام بين مدبِّي  قياا: م دا يف نسية  مام بن مدبِّ ع يو م 

 ع وذكر ايحديت.«إن أدنى مقعد أحدٍ يف الجن »: ♀قاا ردوا اهلل 

يرع عين  ميامع اآلن ميا اييذ   م  ثدا ب  فالنع عن فالنع عن فيالنع عين عبيدايرزاقع عين م    ثم قاا: حد 

 حصل؟



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

844 

اإلدداد إيب ذي  ايسدد ايذ  ذكر ب   ع فهيل يي  ايشيخ ذكر ب ض ايسدد وايمتنع ثم ب د ذي  ذكر 

ن ذيي  ريير إ قياا ايحيافظ اي راقيي:  تادة ايموصوية دون ايتدبي ؟لن ترو   ذا ايحديت ع ب ايصورة ايم  

 كذي  يو بدل. متداع ولن ذي  جائزم  

 َوَلَ َأْن َيْبَتِدي َراَو َكَذا بَِسنََد َفُمتَِّجهْ 

م ايراو يقول يف الهرح كيذا وكيذاع  ♀ايحديت ايسدد كأن يقوا: قياا رديوا اهلل  : إذا قد 

 لخرنا ب  فالن ويذكر ددده.

م ب ض اإلدداد ع ايمتن ع ب بقية ايسددع كأن يقوا روى عمرو بن ديدار عن جيابر عين رديوا  :لو قد 

متصيلع ال يمديا ذيي   كذا وكذاع لخرنا ب  فالنع ويسوق ددده إييب عميروع فهيو إديداد   ♀اهلل 

 اتصاي .ايحكم ب

 متصل ال إشكاا في .  ذا من ناحية  ل  و موصوا لو رير موصواع  ذا إدداد  

ن روى  ع ثم ييذكر ايميتن ع ل  تحم     من شيي  لن يبتدئ باإلدداد جمي   لوال  كذي وال يمدا ذي  م 

 كما جوزه ب ض ايمتقدمين من ل ل ايحديت

 .«ة دتأيتويدبني لن يكون في  خال ع  ذه مسأي»قاا ابن ايصالح: 

  و قوي :

 َوَلَ َأْن َيْبَت،،،،،،،ِدي .....................  .........................................

 ..... َراَو َك،،،،،،،،،َذا بَِس،،،،،،،،،نََد َفُمتَِّج،،،،،،،،،هْ  

 

 ...................................... 

و ي لن يذكر يسيدد لوال ثيم  ي راو  لن يسوق  ع ب ايلريقة ايم تادةع ي  لن يسوق  بايلريقة ايم تادةع

 ايمتن ثاني اع فهذا متج  ل  يجوز.

 ثم قاا:

 

 َوق،،،،اَل: ُخْل،،،،ُ  النَّْق،،،،ِل َمْعنَ،،،،ى َيتَِّج،،،،هْ   ..........................................

َل،،،ى - 667  َْ ْمَت   يف َذا َك،،،َبْعِض اْلَم،،،ْتِن َق،،،دَّ

 

 َبْع،،،،،،َض َفِفْي،،،،،،ِه َذا اْلِخ،،،،،،َلَُف ُنِق،،،،،،َلَ  
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ن ايقائل؟(قاَل )  ذا ايكالم.ما م دب  ع يقوا: إن  ذه ايمسأية ربما ت بدب ع يب ؒ ابن ايصالح  ع م 

فكما قد يجوز تقديم ب ض ايمتن ع ب ب يض ايميتنع يقيوا:  ع ة تقديم ب ض ايمتن ع ب ب ض ايمتنمسأي

 فمن باب لويب لن يجوز تقديم ايمتن ع ب ايسدد.

ألن تقيديم ايميتن ع يب ب يض  ع  يف  يذا األصيلإشيكااع و يو اخيتالفيي   ذا ايقيياس  :يكن يقوا 

مت جم ة ع ب جم ة اخت ف ايم دب عايمتن في  اختال ع في  إشكاا ف ذي  يقيوا ع ألن  ربما يكون إذا قد 

 ابن ايصالح  ذا ايقياس في  ما في .

وينبغي أن يكون فيه خَلف نحو الخَلف يف تقديم بعض المتن ْلى بعض، فق،د »يقوا ابن ايصالح: 

ب،أن الرواي،  ْل،ى المعن،ى َل تج،وز، والج،واز ْل،ى الق،ول ب،أن  :الخ يب المنع من ذلك ْلى القول حكى

 .«الرواي  ْلى المعنى تجوز، وَل فرث بينهما يف ذلك

إن  ذه ايمسأية اييال  فيها مبدي ع ب اييال  يف ق ية تقديم ب ض ايمتن ع ب ب ض ايميتنع كميا 

ايسدد ع ب ايميتن إذا ييم يسيم    يف ايم دبع فكذي  ال يجوز تقديم   لن   ذا ايتقديم قد يؤد  إيب اختال   

 ايت ميذ.

ا بين ايمسأيتينع لن  ذا قياس في   :يكن كما ق دا و و لن تقديم ب يض ايميتن ع يب فارقع إن  داك فرق 

 ب ض ايمتن قد يؤثر يف ايم دب.

 ب ال يؤثرع فهذا ايفرق بين ايق يتين.ر يف ايم ده إيب صورت  األدادية ال يؤثِّ ددع وردِّ لما تقديم ايس   

ن يصدا  ذا تقديم ايمتنع لو تقديم ب ض ايسدد وايمتن ع ب بقية ايسيددع لك ير مين يصيدا  يذا  لك ر م 

ت رفون لن ب ض كتب ع كأبي عبيد ايقادم بن دالمع واييلابي "سددونلصحاب رريب ايحديت ايذين ي  

ثيم يسيوق ع لوال  يذكر ايمتن ايذ  في  ايك مة اينريبية مؤيفو ا ي سددون األحاديتع فهو «غريب الحدي »

بييدع وررييب  اإلدداد إيب ذي  ايمتنع فهذا موجود بك رة يف كتب رريب ايحديت كنريب ايحديت لبيي ع 

 .يت ي يلابي رحمهم اهللايحد

ب ان يف كتاب 
ا ابن ح  وق فإن  يذكر ب ض إدداد حديت ومتنع ثم يسي «ينروحِ ْج المَ »كذي  يصد   ك ير 

ا يف كتاب  ايمجروحين.ب د ذي  لوا اإلددادع ويربل  بايموضا ايذ  ذكره من ايس    ددع يف ل ذي  ك ير 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ْيُ : ِمْثَلُه َأْو َنْحَوهُ   إَذا َقاَل الهَّ
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 َوَقْوُل،،،،ُه َم،،،،ْع َح،،،،ْذِف َم،،،،ْتَن ِمْثَل،،،،هُ  - 668

 

 َأْو َنْح،،،،،،،،َوُه ُيرِْي،،،،،،،،ُد َمْتنَ،،،،،،،،م َقْبَل،،،،،،،،هُ  

َل،،،،هْ  - 669   َف،،،،األَْظَهُر اْلَمنْ،،،،ُع ِم،،،،ْن اْن ُيَكمِّ

 

 بَِس،،،،،،نَِد الثَّ،،،،،،اين َوِقْي،،،،،،َل: َب،،،،،،ْل َل،،،،،،هْ  

اِويَّ بِ،،،،،،،التََّحفُّ ِ  - 670  ،،،،،،َرَف ال،،،،،،رَّ َْ  إِْن 

 

،،،،،،،،،ْبِط َوالتَّْميِْي،،،،،،،،،ِ  لِل،،،،،،،،،تََّلفُّ ِ    َوالضَّ

  

 وما هي صورتها؟  ما هي هذه املسألة

ا ما يسوق  ث ايحيديت بإديداده ومتدي ع ثيم ب يد ذيي  يسيوق ت رفون لن يف كتب ايحديت ك ير  ايمحدِّ

ا. ا آخرع وال يسوق م   متنع وإنما يقوا م    لو نحوهع ويصدا ذي  اإلمام مس م يف ايصحي  ك ير   ددد 

اع ميا  يي ايمسيأية؟ ايمسيأية إذا لرد  لن  إذا قرلتم يف صحي  اإلمام مسي م تجدوني  يصيدا  يذا ك يير 

لو  «م  ي »واكتفب بقويي :  :دده اإلمام مس م م    ويم يسق يفظ ع وإنما قااترو   ذا ايحديت ايذ  قاا ع

ع ل  تأخييذ ايمييتن ايييذ  ديياق  لوال   نحييوهع لرد  لن تييذكره بسييددكع وتييذكر م يي  ايمييتنع فهييل ييي  ذييي ؟

يقوا ايحافظ اي راقي: األظهير ايمدياع لن  يذا ال يجيوز دون   ل  ذا يجوز؟ «م   »وتج    موضا ك مة 

ألن  قد يكون في  ب ض األيفاظ يم يذكر ا رواة  ذا ايسيددع ولنيت اعتميد  ع يب  ديأيتع يماذا؟ بيان كما

قوا ايمصدف م    لو نحوهع ايمصدف قد يتسام  يف ب ض األيفاظع ما لن داليية م  ي ع ل  لن  يذا ايميتن 

 ايذ  ذكر إددادهع ولحاا ب  ع ب ايمتن ايسابق األصل لن م   ع ل  م    يفظ ا وم دب.

ولما نحوه فم دا ا ل  لن  ذا ايمتن يم يرد بأيفاظ  يف ايميتن ايميذكورع وإنميا ورد بم دياهع ل  تقاربيا 

يكين ربميا ع «نحيوه»م: وبيين قيويه «م  ي »م: هذا ايفرق بيين قيويهع فاي فظ وإن يم تقل األيفاظ  ي  ييف 

ا ع يب   قاا عديده م  ي  م  ف ذي  ال يدبني لن تسوق إددادك إيب ايمتن ايذ عي تسام  يف ب ض األيفاظ  تميد 

ميتن  دب  ع ب لن تسما ايميتنع وإنميا لحياا اييراو  اييذ  ديم ت مدي  إييب  ذا ايتدصيوع بل يدبني لن ت  

 آخرع لو لحاا صاحب ايكتاب إيب متن آخر.

ز بدياء   زع جو  يا يف قويي  ب ض ل ل اي  م جو  تليابق ايمتديينع تليابق   (م  ي: )ع يب لن األصيل خصوص 

ذ  يف اإلدداد األوا وايمتن ايذ  باإلديداد اي ياين اييذ  ييم يسيق  ايمصيدف لو اييراو ع األصيل ايمتن اي

 لهنما متلابقان.

 .-إن شاء اهلل-لنا نحوه فسيأيت ايكالم ع ي  
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 قاا:

 َوِقْي،،،،،،،،،،،،،،،،َل: َب،،،،،،،،،،،،،،،،ْل َل،،،،،،،،،،،،،،،،هْ   ..........................................

اِويَّ بِ،،،،،،،التََّحفُّ  - 670  ،،،،،،َرَف ال،،،،،،رَّ َْ   ِ إِْن 

 

،،،،،،،،،ْبِط َوالتَّْميِْي،،،،،،،،،ِ  لِل،،،،،،،،،تََّلفُّ ِ    َوالضَّ

قاا ب ض ل ل اي  م: ايصحي  ايجوازع ي  لن تسوق ايمتن ايذ  يم تسم  ع وإنما ديم ت اييراو   

إذا كان بشر  و و لن يكون ايراو  م رو  بايتيقظ وتمييز األيفاظ ولني  ثقية يف  :يقوا يقوي  م   ع يماذا؟

 .ؒ فيهاع ف   لن تسوق ايمتن كذي ع كما اشت هر ذي  عن اإلمام مس مذي ع وال يتسام  ويتسا ل 

ن دافا عن ايصحي  يف ق ية ق ب اي فظع يفظ حديت ايسب ة ايذين يظ هيم اهلل يف ظ ي  ييوم  يذي  ب ض م 

نف،  فأخفاه،ا حت،ى َل تعل،م يمين،ه م،ا تُ  ث بص،دق َ تص،دَّ  ورج،لب »ال ظ   إال ظ ي ع جياء يف روايية ايصيحي : 

 .«هُ شمالُ 

قياا:  فذكر ايقاضي عيا  لن  ذا يي  من اإلمام مس مع وإنما من ايرواة عد ع ما ايدييل ع ب ذيي ؟

أ»ألن اإلمام مس م ب د لن داق  ذا اي فظ داق إدداده إيب  ع إيب موط أ اإلمام ماي ع وقاا يم يسيق «الموطَّ

 ايمتنع وقاا: م   .

 .«صدق  حتى َل تعلم شماله ما تنف  يمينهورجل تصدث ب»وايذ  يف ايموطأ ايرواية ع ب ايجادة: 

،أ»قاا: فم دب ذي  لن ايمتن ايذ  لثبت  اإلمام مس م  يو م يل اييذ  يف   مين  يذا  و يو ديايم   «الموطَّ

ا  ايق ب. وقا من ايرواة ايذين دون اإلمام مس مع وييي  مين اإلميام مسي م  :قاا ايق ب ممن وقا؟ ذا فإذ 

 ق ية ايمتونع وق ية تلابقها وتشاهبها يف األيفاظ.تقيظ يف ألن اإلمام مس م م   عنفس 

 قاا:

 َواْلَمنْ،،ُع فِ،،ي َنْح،،ِو َفَق،،ْط َق،،ْد ُحكَِي،،ا - 671

 

َل،،،،،،،ى النَّْق،،،،،،،ِل َبِمْعنَ،،،،،،،ى ُبنَِي،،،،،،،ا  َْ  َوَذا 

لن اإلديداد اي ياين متدي  فيي   :م ديب ذيي  : )نحيوه(ألن قويي  عفهديا ايمديا لوضي  (نحوه)لما يف قوي :  

اإلدداد األواع ف ي  ي  لن تسوق اإلدداد اي ياين ميا ميتن اإلديداد األواع و دياك  اختال  يف ليفاظ  عن

ا  اختال     ف ذي  قايوا ايمدا لويب.يقويواع ما يم  لنت تحكي عن رواة اإلدداد اي اينيف األيفاظع فإذ 

 قاا:  داك طريقة تيرج  من  ذا اييال ع ما  ي؟

 ْتنِ َواْختِْي،،،،،َر َأْن َيُق،،،،،ْوَل: ِمْث،،،،،َل َم،،،،، - 672

 

 َقْب،،،،،،،،ُل َوَمْتنُ،،،،،،،،ُه َك،،،،،،،،َذا، َوَيْبنِ،،،،،،،،ى 
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ع و يي ايلريقية ايميتيارةع إذا وقيا يي  م يل  :يقوا  ذه ايلريقة تيرج  من  ذا اييال  ايذ  مير 

و  بإديدادين لحيد ما دياق ايمصيدف لو ايشييخ ايميتن عديدهع واآلخير ييم يسيق  : ذاع فوجد  حيدي  ا ر 

 تسوق إدداد ايحديت اي اينع وتقوا: م ل ميتن    اين ماذا تف ل؟ع ولرد  لن ترو  اي م   :ايمتنع وإنما قاا

قب   متد  كذاع وتذكر ايميتن كميا ذكيره عديد اإلديداد األواع  يذه  يي  تسوق ايمتن م ل متن   عقب   متد  كذا

 ايلريقة.

ياع ثيم  :خرىأُ  أْيد مراً  و  بإددادين لحد ما داق ايمصيدف اإلديداد وايميتن تام  إذا وجد  حدي  ا ر 

ء عدد اي اين وداق ايسدد ويم يسق ايميتنع وإنميا قياا م  ي ع ولنيت ترييد لن تيرو  اي ياين  يذاع ترييد لن جا

ي م يل ميتن   :ال إشكاا في ع ثم تقوا تسوق اإلدداد :يقوا ي  تروي  بمتد  وإددادهع فماذا تف ل؟ ومتدي      قب  

ل  ويسيوقع ؛ (َوَيْبنِ،ى) ديب قويي :كذاع وتسوق كذاع ل  تسوق ايمتن كما  و عدد اإلدداد األواع و يذا م 

 يبدي ايكالم ويسوق ايمتن إيب كما ذ كر يف ايحديت األوا.

 قاا:

 َوَقْوُل،،،ُه: إِْذ َبْع،،،ُض َم،،،ْتَن لِ،،،ْم ُيَس،،،ْ   - 673

 

 َوَذَك،،،،،،َر اْلَح،،،،،،ِدْيَ  َف،،،،،،اْلَمنُْع َأَح،،،،،،ّ ْ  

 :وإنميا يقيوا  ذه مسياية لخيرى يف ب يض ايميرا  ايمصيدف لو اييراو  ال يقيوا ال م  ي  وال نحيوهع 

قياا: يف  يذه ايصيورة ايمديا  يسوق ب ض ايمتن ويقوا: وذكر ايحديتع لو ايحديتع فهيل يي  لن تتمي ؟

ا يحي   إيي ع ال ب فظ   يف  يذه  :فيقوا عوال بم داهع ما لحاي  إيي  ويم تسم      لويب؛ ألن  يم يسق متد ا دابق 

 يدبني لال ترو  هبذه ايلريقة. :ايحاية
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 :ؒ ي راقي يقوا ايحافظ ا

 َوِقْي،،،،،،َل: إِْن َيْع،،،،،،رِْف كَِلَُهَم،،،،،،ا اْلَخَب،،،،،،رْ 

 

 ُيْرَج،،،،،ى اْلَج،،،،،َواُز َواْلَبَي،،،،،اُن اْلُمْعَتَب،،،،،رْ  

 َوق،،،،،،،،،،،،اَل: إِْن ُيِج،،،،،،،،،،،،ْ  َفبِاإِلَج،،،،،،،،،،،،اَزهْ  

 

 لَِم،،،،،،،ا َط،،،،،،،َوى َواْغَتَف،،،،،،،ُرْوا إِْف،،،،،،،َراَزهْ  

 قوي :  

 َوِقْي،،،،،،َل: إِْن َيْع،،،،،،رِْف كَِلَُهَم،،،،،،ا اْلَخَب،،،،،،رْ 

 

 َواْلَبَي،،،،،اُن اْلُمْعَتَب،،،،،رْ  ُيْرَج،،،،،ى اْلَج،،،،،َوازُ  

لن يسوق  بتمام  ما لني  ل  إذا كان ايير ايحديت ايمشار إيي  م روف ا عدد ايشيخع وعدد ايراو ع ف    

 ندظر يف ايشرح ماذا يقوا ايحافظ اي راقي.ع يم يسم  

،،»يقييوا:  ؒ  ييو نظييم يف ذييي  قييوا لبييي بكيير اإلدييماعي ي  ُْ ع والق،،ارئ ذل،،ك رِ إذا  ف المح،،دِّ

وطري  َمن أراد إتمامه أن يقتصر ْلى م،ا  :كما قال :ي  فأرجو أن يجوز ذلك، والبيان أولى بأن يقولالحد

 .«ذكره الهي  منه، ثم يقول قال وذكر الحدي  وتمامه كذا وكذا

 (َوِقْيَل: إِْن َيْعرِْف كَِلَُهَما اْلَخَبرْ ) ل  قوي :

ففي  يذه ايحايية يي   عيت ميذ ي رفان بقية اييرإذا كان ايشيخ وا : ذا كالم لبي بكر اإلدماعي ي يقوا

وذكير ايحيديت وتمامي  كيذا وكيذاع  (ق،ال)لن يتم ع يكن األويب لن يأيت ب بارة تدا ع ب ذي  و ي قويي : 

  ذا  و األويب.

 يذا مين  عايبيان يف كل  ذه ايمسائل  يو األوييبع ايبييان يرفيا اإلشيكاا ألن رفيا اي يب  واإلشيكاا

 ا يف ايشرح.األمور ايمتفق ع يه

 َوق،،،،،،،،،،،،اَل: إِْن ُيِج،،،،،،،،،،،،ْ  َفبِاإِلَج،،،،،،،،،،،،اَزهْ 

 

 لَِم،،،،،،،ا َط،،،،،،،َوى َواْغَتَف،،،،،،،ُرْوا إِْف،،،،،،،َراَزهْ  

: إذا جوزنا م ل  ذه ايمسأيةع و ي لن يسوق ايت مييذ تميام ايحيديت و يو ؒ يقوا ابن ايصالح  

زه من باب اإلجازةيم يسم  ع ف اه بدايية  عاإلجازة رير ايصريحةع إنما إجيازة ضيمديةع هذا إنما نجوِّ ألني  رو 

او    ولشار بقوي : وذكر ايحديت ايحديت إن صدي    ذا في  إجازة  :لن يرو  بقيت ع فيقواإيب لن يهذا اير 

 ي  بأن يرو  دائر ايحديت. اضمدي  

يكدهيا  :: إذا جوزنا ذي  فايتحقيق في  لن  بلريق اإلجازة فيما يم يذكره ايشييخع قياايقول ن  ْبارته

ا إدراج ايباقي ع يي  ريير إفيراد يي  ب فيظ وي  إجازة لكيدة ق ة من جها  عديدةع فجاز هبذا ما كون لوي  دماع 

 اإلجازة.
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 ل   ذه إجازة ضمدية ييست صريحةع تفهم من صديا ايشيخع ويم يت فظ هبا. 

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال إذا مدا ايمصيدف يف تقيديم ايميتن ع يب ايسيددع ولني  البيد لن  :تقديم ايمتن ع ب ايسدد يقوا :السُّ

 م؟ك  ي روى ايحديت كما ذكره ابن خزيمة فما ايح  

كير عيدهم لن يهيم اصيل عشير إيب مسأيةائل ي  ايس   :الَجَواب ثين ذ  ا يف تقيديم و ي لن ب ض ايمحيدِّ الح 

م ايمييتن ع ييب  ؒ ايمييتن ع ييب اإلدييدادع فييذكر ايحييافظ بيين حجيير  لن ابيين خزيميية يف صييحيح  إذا قييد 

 اإلددادع فهو يشير هبذا إيب عدم صحت  عدده.

 فهدا يدبني ايبيان ويتأكد ايبيان؛ ألن صاحب ايتصديف ي  اصلالح يف  ذا ايتقديم.

ع وايسدد ثاني ا ع ب خال  ايم تيادع فإني  يشيير إذا وجدنا حدي  ا يف صحي  ابن خزيمة ذكر ا  يمتن لوال 

م اإلديداد ع يب ايميتن إال ميا ايبييان؛ ألن ابين خزيمية يي   ع ة في إيب ع  يذي  ال يدبني ألحد لن ييأيت ويقيدِّ

.  اصلالح يف  ذاع و و اإلشارة إيب لن ايحديت م ل 

َؤال  يسأا لخونا عن موضوع يف لصوا ايفق . :السُّ

 درددا يف لصوا ايحديتع ويي  يف لصوا ايفق .  :الَجَواب

َؤال  ما مدى صحة مسدد اإلمام لبي حديفة؟ و ل ثبت عد ؟ :السُّ

 ب ض ايمسانيد ايتي ت روى عن اإلمام يف لدانيد ا رواة متهمونع وب  ها لدانيد ا ثابتة. :الَجَواب

َؤال  شيرح ع يب نصي  موافيق يهياع يف بايدسبة يتقديم ايمتن ع ب ايسددع  ل طريقية شيرح ايشييخ :السُّ

 حيت لن ايشيخ يبدل بشرح ايمتنع ثم ايت  يق ع ب لدماء ايرواة؟

 ايسائل لن ب ض ايمشايخ يشرح ايمتن لوال ثم ي  ق ع ب اإلدداد ثانيا.

   ذه ايلريقة ايمقصود هبا ايدراية ال ايروايةع وكالمدا  دا يت  ق بايرواية ال بايدراية. و لوال  

ذكر ا األخ ولشار إييها ايمقصود هبا ايدرايةع ايدراية بم دب فهم م ياين األحادييت وميا ايلريقة ايتي  

ين  ن  مع وما طبقتهمع وميا درجيتهمع وديدة وفياهتمع وم  يستدبط مدها من األحكام ما م رفة  ؤالء ايرواة م 

 لخرج يهم من لصحاب ايكتب ايستة. 

َؤال  ل.طب ة كتاب اي  فاء ي  قي ي دار ايتأصي  :السُّ

 جيدةع اعتمدوا نسية قديمة متميزة.  :الَجَواب
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َؤال  ل  داك كتاب لو كتب خاصية بأحادييت األحكيام ب يد ايمحيرر لو ايب يوغع بحييت لن فيهيا  :السُّ

 لحاديت زائدة ع ب ما يف ايب وغ وايمحرر؟

  ن ييم عدييدنا كتيياب ايم تقييب ي مجييد ابيين تيميييةع و ييو كتيياب كبييير ألحاديييت األحكييامع فييي :الَج،،َواب

 لحاديت ك يرة ال توجد يف كتاب ايب وغع وال كتاب ايمحرر.

كييذي   ديياك كتيياب ط بييا واآلن ي  مييل ع ييي  يف ك ييية ايحييديتع و ييو: راييية اإلحكييام يف لحاديييت  

 األحكامع يمحب ايدين ايلر ع و و كتاب كبير يف لحاديت األحكام.

 إنما لجل  األحاديت األحكام ايمسددة عددنا كتابان:

 بايدسبة ي متقدمين. داودددن لبي 

 وددن ايبيهقي بايدسبة ألجما كتاب يف لحاديت األحكام مسددع  و ددن ايبيهقي ايكرى.

اع يكيين  ييذه األدييماء ايسييابقة تييذكر األحاديييت دون  و ييؤالء ايييذين صييدفواع ادييتفادوا مدهمييا ك ييير 

 و ذان ايكتابان ال ييفب لهنما كتابان مسددان. األدانيدع

َؤال  لف ل طب ة يكتاب ابن ايصالح؟إن  :السُّ

 ع وم ايحديت البن ايصالح لحسن ايلب ا  تحقيق ايدكتور نور ايدين عرت.  :الَجَواب

وبايدسبة يتحفة األحوذ  ايلب ا  ايتي رليتها طب يا  تجارييةع قييل لهنيا خرجيت اآلن يف ايم ير  

ا يف ق يية دقية ايمقاب ية فتكيون  يي طب ة مقاب ة ع ب ايدسية ايهددية عايلب ة ايهددية ايقديمةع فيإذا صيدقو

 لجود ايموجود يهذا ايكتاب.

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 

 

 

 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
853 

 

 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ِإْبَدع ُل ع رَُّسْوِل ِبه نَِّبيِّ, َوَعك ُسُه

 نَبِ،،،،،،،،،يو ُأْب،،،،،،،،،ِدَلَ َوإِْن َرُس،،،،،،،،،ْولب بِ  - 676

 

 َفالظَّ،،،،،،اِهُر اْلَمنْ،،،،،،ُع َكَعْك،،،،،،َس ُفِع،،،،،،َلَ  

 َوَق،،،،ْد َرَج،،،،ا َج،،،،َواَزُه اْب،،،،ُن َحنَْب،،،،لِ  - 677 

 

َبُه َوْه،،،،،،َو َجِل،،،،،،يْ    والن،،،،،،ووي َص،،،،،،وَّ

 ع سََّمه ُع َعَلى َنْوٍع ِمَن ع َوْاِن, َأْو َعْن َرُجَلْيِن 

،،،،،اِمِع بِاْلُم،،،،،َذاَكَرهْ  - 678 َل،،،،،ى السَّ َْ  ُث،،،،،مَّ 

 

 ُن،،،،،،،،ُه َكنَ،،،،،،،،ْوِ  َوْه،،،،،،،،َن َخ،،،،،،،،اَمَرهْ َبَيا 

،ْن َشْخَص،ْيِن َواِح،دب ُج،رِْح  - 679  َْ  َواْلَمْتُن 

 

 َلَ َيْحُس،،،ُن اْلَح،،،ْذُف َل،،،ُه َلكِ،،،ْن َيِص،،،ْل  

نْ،،،،ُه َكنَ،،،،ى َفَل،،،،ْم ُي،،،،َوْف  - 680  َْ  َوُمْس،،،،ِلمب 

 

 َواْلَح،،،ْذُف َحْي،،،ُ  ُوثَِق،،،ا َفْه،،،َو َأَخ،،،ْ   

،،،،ْن ُك،،،،لِّ َراَو قِ  - 681  َْ  ْ َع،،،،هْ َوإِْن َيُك،،،،ْن 

 

 َأِج،،،،،،ْ  بِ،،،،،،َلَ َمْي،،،،،،َ  بَِخْل،،،،،،ِط َجْمَع،،،،،،هْ  

 َم،،،،،َع اْلَبَي،،،،،اِن َكَح،،،،،ِدْيِ  اإِلْف،،،،،ِك  - 682 

 

  ٍِ  َوَج،،،،،،ْرُح َبْع،،،،،،َض ُمْق،،،،،،َتَض لِلتَّ،،،،،،ْر

 َوَح،،،،،ْذَف َواِح،،،،،َد ِم،،،،،َن اإِلْس،،،،،نَادِ  - 683 

 

،،،،،،ْوَرَتْيِن اْمنَ،،،،،،ْع لَِلِْزِدَي،،،،،،ادِ    فِ،،،،،،ي الصُّ

 آَدع ُب ع  ُمَحدِِّث 

ِل ا - 684  لنِّيَّ،،،،،،َ  يفِ التَّْح،،،،،،ِدْيِ  َوَص،،،،،،حِّ

 

ٍَ لِْلَح،،،،ِدْيِ    َل،،،،ى َنْه،،،،رِ َْ  َواْح،،،،رِْص 

،،،،ْأ َواْغَتِس،،،،ْل َواْس،،،،َتْعِملِ  - 685   ُث،،،،مَّ َتَوضَّ

 

 طِْيب،،،،،م َوَتْس،،،،،رِْيحم َوَزْب،،،،،َر اْلُمْعَتِل،،،،،ي 

لى اْلَحِدْيِ  َواْجِلْس بَِأَدْب  - 686  َْ  َصْوتم 

 

 َوَهْيَب،،،،،،َ  بَِص،،،،،،ْدِر َمْجِل،،،،،،َس َوَه،،،،،،ْب  

 َل،،،،ْم ُيْخِل،،،،ِ  النِّيَّ،،،،َ  َطالِ،،،،ُب َفُع،،،،مْ  - 687 

 

ِج،،،،،،،َلً َأْو إِْن َتُق،،،،،،،مْ   َْ ْع   َوَلَ ُتَح،،،،،،،دِّ

َْ َل،ْك  - 688  ي ال َّرِْيِ  ُثمَّ َحْي،ُ  اْحتِ،ْي
 َأْو فِ

 

 

 

،،،ي َش،،،ْيَء اْرِوِه َواْب،،،ُن َخ،،،َلََّد َس،،،َلْك 
 فِ

،،،،،،،،،ُه َيْحُس،،،،،،،،،ُن لِْلَخْمِس،،،،،،،،،ْينَا - 689   بَِأنَّ

 

ام،،،،،،،،،،م َوَلَ َب،،،،،،،،،،ْأَس    ألَْرَبِعْينَ،،،،،،،،،،ا َْ

،،،،،،،ْيُ  بَِغْي،،،،،،،رِ اْلَب،،،،،،،اِر ِ  - 690   َوُردَّ والهَّ

 

،،،،،،،افِِعيْ   ،،،،،،،َ  َلََكَمالِ،،،،،،،َك َوالهَّ  َخصَّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ن إع و-إن شياء اهلل-وم ديا مسيأيتان لخيرتيان يسييرتان  [صف  رواي،  الح،دي ]ا يف ايكالم ع ب د  ي  ز   ما

 كان ايمسأية اي انية م ها ب ض ايتفاصيل:

ْكُسهُ    َْ ، َو النَّبِيِّ
ُسْوِل بِ  إِْبَدْاُل الرَّ

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 
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نَبِ،،،،،،،،،يو ُأْب،،،،،،،،،ِدَلَ  - 676
 َوإِْن َرُس،،،،،،،،،ْولب بِ

 

 َفالظَّ،،،،،،اِهُر اْلَمنْ،،،،،،ُع َكَعْك،،،،،،َس ُفِع،،،،،،َلَ  

قبيل ذكير  ع ديواء  ♀ ذه ايمسأية ايمقصود هبا إذا جاءك يف ايحيديت قياا قياا رديوا اهلل  

 يذه  يي ايمسيأيةع  لو نحيو ذيي ؟ ♀ايميتنع  يل يي  لن تبديي  بقياا ايدبيي  ايمتنع لو يف لثداء

 :ففيها ثالثة أقول

 جت .: ايمدا وي  ح  القول األول

 : ايجواز.والقول الثاين

 : ايجواز ما شيء من ايكرا ة.والقول الثال 

ن يقويوا بايمداع فحجتهم اختال  م دب  تم يف اي قييدة ع وكميا دردي(بيالنَّ )عن م دب  (سولالرَّ )لما م 

ين ل   :يف ب ض ايت اريف (الرسولي)فرقون بين ايردوا وايدبيع ولن ايمقصود بلن اي  ماء ي   وحيي إييي  لني  م 

ن ل وحي إيي ع ويم يؤمر بايتب ي . (لنبيا)ولن ع ول مر بايتب ي    و م 

  ذا  و ايت ريف ايمشهور عدد ك ير من ل ل اي  م.

ين ييوحب إييي ع لن ايفرق بين ايدبي  :لكن التحقي   وايردوا يي  من  ذه ايجهةع وإنما لن ايدبي  و م 

ين لوحيي إييي  ع بايدسبة إيب لنبيياء بديي إديرائيل ويتبا شرع ردوا قب   كما  و ايحاا ولميا ايرديوا فهيو م 

 بكتاب لو بشرع جديدع لو ب  ت إيب لمة  مشركة.

ن  جدييدع وييم يديزا  م يوح إييي  مين شيرع  ألوحي إيي  بشرع نبي قب  ع فهو يالما ايدبي فهو كما دبق م 

ن قب   كما  و ايحاا بايدسبة إيب لنبياء بدي إدرائيل اييذين  ع ي  كتاب جديدع وإنما ل مر بأن ي مل بشري ة م 

 جاءوا ب د مودب ع ي  ايسالمع وكانوا قبل عيسب ع ي  وع ب نبيدا ايصالة وايسالم.

جدييدع  لوحي إيييهمع يكيدهم ييم ييوح إيييهم بشيرع  من بدي إدرائيل كيوشا بن نون وريره   داك عدد  

وما ل نزا ع ي  من ايتوراةع ف م يوح إييهم بكتياب وييم ي ب  يوا  -ع ي  ايسالم-وإنما كانوا ع ب شرع مودب 

 وإن كانت صاحبة كتاب. عتإيب ا مة مشركةع وإنما إيب لمة ض   

وايدبي كال ما مأموران بيايتب ي ع وإال ميا  لسوالرَّ ألن  عوايدبي سولالرَّ فهذا  و ايتحرير يف ايفرق بين 

 فائدة ايوحي.
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ف ذي  رج  ايمحققون من ل ل اي  م لن  ذا ايت رييف  عفكيف باألنبياء :اي  ماء ايمأمورون بايتب ي 

 األخير  و األرج  يف ايتفريق بين ايردوا وايدبي.

 يذا ايم ديبع ايتفرييق يف عيدم جيواز ع يب  بيذي  بدياء   :إًذا القائلون بالتفري  بين الرسول والنبي قالوا

 إبداا ايدبي بايردوا.

ا  ♀مكييان ايردييوا  ♀لنييت إذا ق ييت قيياا ايدبييي  :ق،،الوا كييان يف ذييي  تنيييير 

 ي م دب.

ق ت: قاا ايدبيي  ألن ايم دب ال ييت ف دواء   عإن  ذا جائز   :ولجازه ب ض ل ل اي  م بإطالقع وقايوا

ع فيايم دب ال ♥حميد ع فايمقصيود  يو نبيديا م♀ع لو قاا ايرديوا ♀

ز ذي  ع ب ايكرا ة.ع ييت ف  وب ض ل ل اي  م جو 

ر ب د ايدوم حيدما يقوا ايقائيل:   ك  الله،م »ممن قاا ب دم ايجواز احت  بحديت ايراء بن عازب يف ايذِّ

لج،أ وَل إلي،ك، َل مَ  ورهب، ً  أم،ري إلي،ك، رغب، ً  نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوض،ُت  إين أسلمُت 

 .«بكتابك الذي أن لت إَل إليك، آمنُت منك  أمنج

فقيياا ييي  ايدبييي  «ورس،،ولك ال،،ذي أرس،،لت»قيياا:  ♀قيياا ايييراء يمييا لعيياده ع ييب ايدبييي 

 .«َل، ونبيك الذي أرسلت»: ♀

حيدما لبيدا اييراء بين عيازب لبيدا ايدبيي  ♀ألن ايدبي  ع ذا يدا ع ب عدم ايجواز :قايوا

 يبدا ايردوا بايدبيع فأخذوا من  ذا عدم ايجواز. بايردوا فإن  لمره بأن يقوي  كما دم  ع وال

مين  : ايفرق لن  ذا ايحديت في  ذ كرع واألذكار توقيفيةع فكيل يفظية  ورد عليهم َمن جيوِّز ذلك قالوا 

ن ل   ال يتدب  ي  اإلنسان إال ب د تأمل   كر ربما كان يها م دبع وفيها در  ليفاظ ايذِّ  يا كبيرع وال يتدب  إال م  ويت حظ 

ا يف اي  م يهذا ايفرق يف األيفاظ.عظي  م 

دون تنيير يهيا ودون تبيديل يفيظ  ♀فيدبني يف األذكار لن ت ذكر كما ت  قيت عن ردوا اهلل  

 مكان يفظ ما لمكن ذي .

ا  ذا م دب قوي :  إذ 

نَبِ،،،،،،،،،يو ُأْب،،،،،،،،،ِدَلَ  - 676
 َوإِْن َرُس،،،،،،،،،ْولب بِ

 

 َفالظَّ،،،،،،اِهُر اْلَمنْ،،،،،،ُع َكَعْك،،،،،،َس ُفِع،،،،،،َلَ  

 م ايجوازع  ذا ايقوا األوا يما دبق من ايتفرقة بين م دب ايدبي وم دب ايردوا.ايظا ر عد 
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ع ثييم جئييت لنييت ♀عييدم ايجييواز بايدسييبة إذا ل بييدا ايردييوا بييايدبيع قيياا قيياا ردييوا اهلل 

يميا تقيدم يف  عديوا لعظيم يف ايمدزيية كميا  يو م  يوم مين ايدبيي؛ ألن اير  ♀وق ت: قاا ايدبيي 

 ايت ريف فال يجوز في .

 كأن تبدا ايدبي بايردوا.ع اا: واي ك  يجوزق

 َوَق،،،،ْد َرَج،،،،ا َج،،،،َواَزُه اْب،،،،ُن َحنَْب،،،،لِ  - 677

 

َبُه َوْه،،،،،،َو َجِل،،،،،،يْ    والن،،،،،،ووي َص،،،،،،وَّ

 ألن  ال يتنير ايمقصود. عوايدوو  صوبا وجوزا  ذا اإلبداا ؒ لن اإلمام لحمد ي دي  

روايية بيايم دبع ايروايية بيايم دب ال يف م ل  ذا ن ود إييب ايمسيأية ايسيابقةع و يي مسيأية اي :ْلى كلَ 

ع ♀تجوز إال عدد اي جز عن لداء اي فظع فأنت إذا دم ت حدي  ا في  قاا ايدبي لو قياا ايرديوا 

خير فال تبلل اي فظ إال عدد اي جيزع إذا كديت ال تستح ير اي فيظع ف ي  حيين ذيي  لن تبيدا يفيظ ب فيظ آ

ن كام مستح ر  ع تود ة من باب ايرواية بايم دب  ا فيدبني لن يرو  كما دماع لو كما  و يف كتاب .لما م 

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

ْن َرُجَلْينِ  َْ َلى َنْوَ  ِمَن الَوْهِن، َأْو  َْ َمْاُ    السَّ

 قاا:

،،،،،اِمِع بِاْلُم،،،،،َذاَكَرهْ  - 678 َل،،،،،ى السَّ َْ  ُث،،،،،مَّ 

 

 َبَياُن،،،،،،،،ُه َكنَ،،،،،،،،ْوِ  َوْه،،،،،،،،َن َخ،،،،،،،،اَمَرهْ  

َل،،ى َن،،ْوَ  ِم،،َن ال،،وَ   َْ ،،َمْاُ   ميين  شيييء   ايييو ن ايمقصييود بيي  اي يي فع إذا كييان يف دييماع ايييراو : ْهنِ السَّ

ايمذاكرة لن يدتقيي قريديان  اي  فع م ل لن يسما ايحديت من ايشيخ يف حاا ايمذاكرةع ما  ي ايمذاكرة؟

فيذكر لحد ما يآلخر ما يرويي  مين لحادييت مين حفظي  دون لن يكيون قيد تجهيز ييذي ع ودون لن يكيون 

 مب ايمذاكرة.متهيئ اع فهذا يس

ث يف مج ي  ايتحيديت و يو متأ يب متهييئ   ث  يحيدِّ وايمذاكرة فيها و ن؛ ألن  داك فرق بين محيدِّ

ين ي فجيأ هبيذ األمير وي يلر  ايذي  ايتحديت م   كتاب ع لو إذا كان قد راجا م   محفوظي  ولتقدي ع وبيين م 

يكون فيها اييو ن بسيبب عيدم هتييؤ  ورة صورة ايمذاكرةفإن  ذه ايص  ع يب ايتحديت رربة يف مذاكرة قريد إ

ث من حفظي  ربميا وقيا يي  شييء مين اييليأع لو  ث ي تحديتع وعدم وجود لص   م  ع وإنما يحدِّ ايمحدِّ

 شيء من ايو م.
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من ايو نع فمن دما يف ايمذاكرة يدبنيي  : ايتحديت يف ايمذاكرة يكون في  شيء  فلذلك يقول العلماء

  صورة مفروضة.لن يبين م ال  

ا في  شييانع ين يقيدما مين لجيل ايتحيديتع وإنميا كيل واحيد إذا ك  دت لنت ايلايب ح ر  مج س 

ث زمي   بما عدده من ايحديتع ولنيت ديم تهما يحيدثان بحياا ايميذاكرة  يذه فإني  يدبنيي لال مدهما ي   حدِّ

ين ي   عبيين وتقيوا: ديم ت مين فيالن يف ايميذاكرةترو  بإطالقع بل يدبنيي لن ت   يرب لن م  ث يف حيدِّ ألني  ج 

 ايمذاكرة ربما يقا يف شيء من اين طع لو شيء من ايو م بسبب عدم تأ ب  يهذا ايمج  .

ث من كتاب يي  لصي  ع و يذا ايكتياب فيي  تصيحيفع فيي  لي    :أمثل  وقو  الوهن كثيرا ا يو لن  حد 

ثكم يكيتحريفع فيدبني لن ي ثكم مين  نبيِّن ذي ع يقوا لين لحدِّ كتياب اييذ  صي يع وإنميا  يذا ايلال لحيدِّ

ث مد  لرجو لن يكون ع ب وفق روايتيع يكين  يالحدِّ و يذا يقيا يف  ع لين الحظيت لن فيي  تصيحيف وتحريف 

ا بسبب ايملبوعا  ايتي يك ر فيها اييلأ وايتصيحيفع وعيدم دقية ايمقاب يةع فيدبنيي ع يب  زماندا  ذا ك ير 

ميين ايتصييحيف  ع وفيهييا شيييء  مقاب يية  ييذه ايدسييية ايتييي م ييي ييسييت   :دبيي  ع ييب ذييي  فيقييواايشيييخ لن ي  

 وايتحريفع فإن  إذا ف ل ذي  جر ما يف  ذا اإلدماع لو ايسماع من ايو ن.

يا وم  فيكون ايلايب ب د ذي  إذا وجد خيال  ايصيواب ع يم لن ايشييخ كيان م   يا إييب لن  يذا تقيظ  دتبه 

 ايكتاب في  لخلاءع وفي  تصحيفا  ونحو ذي .

ل  طيرل ع يي ع خيامره ل  طيرل ع يي  ووقيا فيي  ذيي  ع (َن َخ،اَمَرهْ َوهْ ) ثم يقوا ايحافظ اي راقي قوي :

 ايو ن.

 قاا:

،ْن َشْخَص،ْيِن َواِح،دب ُج،رِْح  - 679 َْ  َواْلَمْتُن 

 

 َلَ َيْحُس،،،ُن اْلَح،،،ْذُف َل،،،ُه َلكِ،،،ْن َيِص،،،ْل  

نْ،،،،،،،،،،،،،ُه  - 680  َْ  .........َوُمْس،،،،،،،،،،،،،ِلمب 

 

 ...................................... 

حدي  ا عن شيصين لحد ما ثقية واآلخير ضي يف فيال يدبنيي لن تحيذ  اي ي يفع  إذا رويت :يقوا

ي فعألن  ربما كان ب ض ايحديت لنت لخذت  عن ذيي   يماذا؟
ي   ورف يت عين ذيي ع فيدبنيي لني  ال  اي  

يلتحذفهماع وإنما  ا من لجيل لن ايم  ا ع  دقق ب يدك إذا وجيد شييئ ا م  ذكر ما م   مين ليين وق يت  يذه  م    يدكير 

 رة و ذا اييلأ وايو ن.ايدكا
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 صيق اييو ن ع و ذا ايحديت ربما كيان ب  ي  عين ذيي  اي ي يفع فإني  ي  اكر  اي قة وحد ذلما إذا 

 .دتحسانو ذا من باب االع ذكر كال ايراويين اي قة واي  يفف هذا يدبني ايبيانع ولن ي   عواي  ف ب 

ا مين لن  يذا ايحيديت ديسيوق  ب فيظ ولما إذا كان اييراو  م   اي قية دون يفيظ اي ي يف ذيي  لن تأكيد 

 يحذف .

ما روى ايحديت عن ثقة وعن ب  قارب ذي ع يكن يي  ع ب وفق  ذاع فإن  ر  وقا من اإلمام مس م ما ي  

ثدي فيالن وآخيرع لو نحيو  :كدي عد  بم دبي   ض يفع فماذا يف ل ما اي  يف؟ لن  ال يسيمي ع فيقيوا: حيد 

  ذاع فيكدي عد  وال يسمي .

وكيان مسي م بين ايحجياج يف م يل  يذا ربميا لديقط  ع: قياا اييلييبلعراقي يف الهرحيقول الحاف  ا

 ايمجروح من اإلدداد ويذكر اي قةع ثم يقوا وآخر كداية عن ايمجروح.

ألن عيدم ذكيره ال  :يقوا قاا: و ذا ايقوا ال فائدة في ع يقوا اييليب  ذا ايقوا ال فائدة في ع يماذا؟

د ب عد ع ويم يذكر ادم ع عدم ذكر اديم  وإهبامي  ييؤد  إييب جهايتي ع فكأني  ي رِّ  ب ع كون اإلمام مس م ك

 يم يذكر.

ا ع يم لني  ييي  مين  يذا فإذا وجد ايمت قيي يف  يذا ايحيديت شييئ ا م   :لكن الصحيل أن فيه فائدا  دتقيد 

عين  يذا  يفع وإنما  و اي قةع وال من ايراو  األص يع وال من راو  ايحديت ايذ  رواه عن اي قة واي   

 بهم ايذ  ل رفل ذكره.او  ايم  اير  

: و كذا يدبني إذا كان ايحديت عن ثقتيينع بيل حتيب يقيوا ييو كيان عين ثقتيين يقول الحاف  العراقي

 يدبني لال ي سقط بتلرق م ل ذي  االحتماا ايمذكور إيي ع وإن كان 

 ( اإلدقا  في  لقل.@00.21.28)

ياع وال تحيذ  لحيد ما؛ حتب يو كان ايحديت عن ثقتيينع لخذتي  عين ث قتيين فيدبنيي لن تيذكر ما م  

 يالحتماا ايماضي لن يكون ب ض ايحديت عن لحد ما دون اآلخر.

 يكن  ذا كما ق دا من باب االدتحسان.

ا من  ذا ايميتن اييذ  ديسيوق   يو يفيظ  يذا اييراو  اييذ  دييذكره  ولما إذا كان ايراو  متقد ا متأكد 

 كاا في .ويدو ع ي ع فإن ذي  دائ  ال إش
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 (َفَلْم ُيَوْف ) فقوي :

 ل  يفي بايمقصود.

 (َفَلْم ُيَوْف ) قوي  عن اإلمام مس م:

 ل  يفي بايمقصودع ل  يم يصدا شيئ ا يقلا اييال  وايدزاع.

 لما قوي :

 َواْلَح،،،ْذُف َحْي،،،ُ  ُوثَِق،،،ا َفْه،،،َو َأَخ،،،ْ    .........................................

ايصالح ايذ  م ب من لن  حتب يو كان يرويي  عين ثقتيين فيال يدبنيي لن يحيذ  فهذا م دب كالم ابن  

 لحد ماع ويو ف ل ذي  فهو لخف مما يو رواه عن ثقة وض يف.

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

،،،،ْن ُك،،،،لِّ َراَو ِقْ َع،،،،هْ  - 681 َْ  َوإِْن َيُك،،،،ْن 

 

 َأِج،،،،،،ْ  بِ،،،،،،َلَ َمْي،،،،،،َ  بَِخْل،،،،،،ِط َجْمَع،،،،،،هْ  

 َم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َع اْلَبَي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،انِ  

 

 ...................................... 

ث ايحديت من عدة مشايخع و ذا ايحديت ب  ي  عين شييخع وب  ي  عين شييخ  ل  إذا دما ايمحدِّ

 آخرع وايب ض اي ايت عن شيخ ثايتع ويفق بين روايا   ؤالء ايمشايخع فهذا يجوز يكن بشر  ما  و؟

ا ا ي  الو لن يدو ع يهم جمي     ما ايدو لن يبيين ذيي ع ربميا ك مية ال يحذ  لحد ماع وربما لي  

لن يبين لن  ذا ايحيديت لخيذ ب  ي  عين شييخ وب  ي  عين  ايبيان تكفيع ايشر   و ايبيانع ما  و ايبيان؟

 شيخ آخر فإذا ف ل ذي  جاز.

ل  حيديت اإلفي ع ايقصية ايم روفية ايتيي وق يت ؛ (َكَح،ِدْيِ  اإِلْف،ِك ) ويهذا لم  يةع مدهيا كميا قياا:

عيين عييدد ميين  ؒ ع  ييذه ايقصيية يرويهييا ايز يير  ▲ا ألم ايمييؤمدين عائشيية يالبييتالء ايييذ  وقيي

مشايي ع ودما  ذا ايحديت ب    عن ب ض  ؤالء ايمشيايخع وب  ي  اآلخير عين ب  يهمع فكيان مياذا 

ثدي عروة ود يد بن ايم  يِّبع وع قمة بين وقياصع وعبييد اهلل بين عبيد يقوا؟ بين عتبيةع  اهلل كان يقوا: حد 

 عن عائشة.

روة ود يد بن ايمهاي من المَ أربع   بين عتبيةع عين عائشية  اهلل بين عبيد اهلل وع قمةع وعبييد عيِّبس: ع 

ثني طائف  من حديثها»قاا:  ▲ ودخل حديت ب  هم يف ب يضع ولنيا لوعيب يحيديت  «وكل قد حدَّ

 ب  همع فذكر ايحديت.
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ثدي طائفة من حدي  .فيقول  : كل قد حد 

ا من  ذا ايحديت ثدي ب    ي عل  حد  ودخيل حيديت ب  يهم يف ب يضع ل   يذا يحيديت  ع وييي  ك  

مييز يحيديت فيالن وحيديت فيالنع ولنيا لوعيب يحيديت ايذ  دأدوق   و مجمل ميا ديم ت  مدي ع دون م  

 ب  همع ل  لنا لحفظ يحديت ب  هم لك ر من حفظي يحديت اآلخر.

 قاا ب د ذي  يقوا ايحافظ اي راقي:

 إِلْف،،،،،ِك َم،،،،،َع اْلَبَي،،،،،اِن َكَح،،،،،ِدْيِ  ا - 682

 

  ٍِ  َوَج،،،،،،ْرُح َبْع،،،،،،َض ُمْق،،،،،،َتَض لِلتَّ،،،،،،ْر

ع ودما ب    من راو  آخرع فيرتك ذكير لحيد مع فهيذا   ل  لما إذا كان قد دما ب ض ايحديت من راو 

 ال يجوز.

 قاا:

..........................................   ٍِ  َوَج،،،،،،ْرُح َبْع،،،،،،َض ُمْق،،،،،،َتَض لِلتَّ،،،،،،ْر

 وجود ايجرح ما كون ايصورة ع ب  ذا ايدحو يج  ها رير جائزة. ل  لن ايذ  يصدا ذي ع لو لن 

 ٍِ  ُمْقَتَض لِلتَّْر

 ل  ايمداع مقتض يرتك  ا ايف لع ترك جما لحاديت  ؤالء ايمشايخ يف دياق واحد.

 قاا:

 َوَح،،،،،ْذَف َواِح،،،،،َد ِم،،،،،َن اإِلْس،،،،،نَادِ  - 683

 

،،،،،،ْوَرَتْيِن اْمنَ،،،،،،ْع لَِلِْزِدَي،،،،،،ادِ    فِ،،،،،،ي الصُّ

ي ل  حذ  ايراو   فيميا إذا كيان  ورتين األخييرتين ال يجيوزع ديواء  ألحد  يؤالء اييرواة يف  ياتين ايص 

لو كيان ب يض ايحيديت عين ب  يهمع ع عن إدداد في  ض يف وفي  ثقية ب ض ايحديت عن راو  في  ض يف

 فإن حذ  ب ض ايرواة من اإلدداد يف  ذه ايصورةع لو يف  اتين ايصورتين ال يجوز.

 دا حذ  واحد من اإلدداد فيما نحن في  يف ايصورتين.: ل  اميقول يف الهرح

يف صورة ما إذا كيان ايراوييان لو اييرواة ك هيم ثقيا ع ويف صيورة ميا إذا كيان فييهم ضي يف ألني  إذا 

ا من اإلددادع ولتيت بجميا ايحديتع فقد زد  ع ب بقية ايرواة ما يي  من حدي هم.  حذفت واحد 

ين حيذفت اديم ع فيجيب ذكير جمييا وإن حذفت ب ض ايحديت يم ي   م لن   ما حذفتي   يو روايية م 

ا.  ايرواة يف ايصورتان م  
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ل  يقوا ايصورتان صورة ما إذا كان ايراويان لو ايرواة ك هم ثقا ع وصورة ما إذا كان فيهم ضي يف 

ألن  يحتمل لن يكون ب ض األحاديت عن لحد مع ولنيت قيد  عيقوا يف  اتين ايصورتين ال يجوز ايحذ 

  ذا ما يت  ق بصفة رواية ايحديت من مسائل.ع ره من اإلددادكحذفت ذ

  م دا يف لنواع متقدميةع يف لنيواع ايمدقلياع وتالحظون لن  ذه ب ض ايمسائلع وب ض ايمسائل مر   

ث.يف لنواع ايشاذ يف لنواع ايوصلع مر   ا يحتاج إييها ايمحدِّ    م دا ب ض ايق ايا لي  

ث حين تحدي  ع و ي مسائل حكميةع ومسائل يجيب ف ما ذكر  ذه ايمسائل ايتي يح تاج إييها ايمحدِّ

ث.  م رفتهاع انتقل ب د ذي  ر ب ذكر اآلداب ايتي تت  ق بايمحدِّ

 قاا:

ِل النِّيَّ،،،،،،َ  يفِ التَّْح،،،،،،ِدْيِ   - 684  َوَص،،،،،،حِّ

 

ٍَ لِْلَح،،،،ِدْيِ    َل،،،،ى َنْه،،،،رِ َْ  َواْح،،،،رِْص 

ث ب د لن ع مت لصوا  ذا ايفن  ث  ل  يا ليها ايمحدِّ ولحكام  ومسيائ  ع فيإن احتيي  إييي  لن تحيدِّ

فيدبني قبل لن تشرع يف ايتحديت لن تصح  ايديةع وتصحي  ايدية يف نشير اي  يم وتلبيقي   يذا مين األميور 

 ألن اي  م من اي بادا ع واي بادا  ال تص  إال إذا صحت فيها ايدية. عايمهمة

 .«ىوَ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نَ  ما األْمالإنَّ »كما يف ايحديت ايم رو  وايمشهور:  

ث ايذ  يدو  بتحدي   لن يك ير ايد ي بيين لن لديانيده عاييية لو ريير ذيي  مين لو لن ي   عاس عديدهفايمحدِّ

 األمور ايتي تقدح يف ايديةع  ذا ضاع ما عدده من اي  مع وذ بت ما عدده من ايمدف ة.

ث لن يدو  بتحدي   فيدبني ي م      يمع وتب يي   يذا اي  يمع وت  ييم  يذا اي  يم يمين ال تب ي   يذا اي    حدِّ

ولميا لن يكيون يف  يذه ع ة بيين ط بية اي  يمع وبيين ايمسي ميني  م  ونشر ايسدة ونشر األحاديت ايصيحيح

ين تكيون  لع فإن  ذا ي ذ ب بركة  ذا اي  مع بيل وي يشيب ع يب م  خ  ايسدة شيء من ايو نع لو شيء من ايد 

فظييا يف م يل  وص ايشدي ةع وايدصوص ايتي فيها عذاب شدياع وفيهيا عيذاب  نيت  فاددة لن يدخل يف ايدص

  ذا.

ويقيوا إنميا ت  ميت  يذا اي  يم  :قاا ي ع فيكب بايدار ويقاا ي م ل حديت مس م لن  يؤتب بايرجل وي  

 قاا عايمع وقد قيلع فيكب ع ب وجه  يف ايدار.ع فيقاا ي : إنما ت  مت ييقاا قارئع وي   في

ي   م بيين ايدياس لني  مين ل يل  يذا اي  يم وييت يايب يياي  مع ويدشر  يذا اي  يم ييشيتهر وفايذ  يت  م 

 ع يهم ويرتفاع فهذ نية فاددة ي يشب ع ب صاحبها من لن يقا يف م ل  ذا ايمحظور.
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ا ي  من تب ي  اي  م ي داس وت  يمهم؛ ألن اي  يم  ا يلايب اي  م لن يج ل  ذا األمر حاجز  ويدبني لي  

  اإلنسان وت  م ع فإن اي  م بدفس  ديأتي  إييب إصيالح ايدييةع إنميا اييذ  يدبنيي لن طاييب اي  يم إذا ع  م

  ايجها بأن يصح  نيت .ني لن ي  بت نيت  يد ايجهاع فإذا اخت   راقب نفس ع ويراقب نيت  وي  ي  

جهيل فقاا: بأن يدو  رفا ايجهل عن نفسي ع ورفيا اي ؟وسئل اإلماا أحمد كي  يصحل اإلنسان نيته

 عن ريره.

تدو  بل ب  اي  م لن ترفا ايجهل عين نفسي ع لن تيت  م مين ديين اهلل   فمن ودائل إصالح ايدية لن

 ع ت مل هبذا اي  م وفق ت   ايبصيرة.۵ما يج    ع ب بصيرةع ع ب نور وبصيرة يف دين اهلل  ۵

ا مما يدا ع ب صحة ايدية لني  تديو  بل بي   يذا اي  يم ايتقير   ع فيرفيا درجاتي ع ۵ب إييب اهلل لي  

 وييفض ديئات .

ث شييء مميا قيد يقيدح يف   فهذه األمور تدا ع ب إصالح ايديةع فإذا وقيا يف ق يب ايلاييب لو ايمحيدِّ

 وقت  ويكف  عن نفس . نيت  ف  ي  لن ي ايج  يف

 ف ذي  قاا:

ِل النِّيَّ،،،،،،َ  يفِ التَّْح،،،،،،ِدْيِ   - 684  َوَص،،،،،،حِّ

 

 ........................................ 

بيين ايدياس ولن ي  مهيم  ♀تصحي  ايدية يف ايتحديت لن يدو  بذي  نشر ددة ردوا اهلل 

 ع ولن يدص  يهم بذي .♀حديت ردوا اهلل 

 قاا:

ٍَ لِْلَح،،،،ِدْيِ    ........................................ َل،،،،ى َنْه،،،،رِ َْ  َواْح،،،،رِْص 

 ا ع ب ع ب صحة نيت .فحرص  ع ب نشر ايسدةع وع ب نشر ايحديتع  ذا مما يد 

  ذا ما يت  ق بايدية.

 ديياك آداب يدبنييي ي محييدث لن يتح ييب هبييا يف شيصيي ع إذا لراد لن يح يير مج يي  ايتحييديت  ديياك 

 آداب يدبني لن يراعيها مدها:

 قوي :

،،،،ْأ َواْغَتِس،،،،ْل َواْس،،،،َتْعِملِ  - 685  ُث،،،،مَّ َتَوضَّ

 

 طِْيب،،،،،م َوَتْس،،،،،رِْيحم َوَزْب،،،،،َر اْلُمْعَتِل،،،،،ي 
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لى اْلَحِدْيِ  َواْجِلْس بَِأَدْب  - 686 َْ  َصْوتم 

 

 ...................................... 

 إيب آخره. 

ث لن يح ر مج   ايتحديت و و يف لحسن  يئةع ولجمل  يئةع فيدبني لن ينتسل  ل  يدبني ي محدِّ

ا يحيتي ع تليب يا مويدبنيي يي  لن يكيون م   ع يح ر مج ي  ايتحيديت و يو ع يب وضيوء ويتدظفع ولن ح  سيرِّ

ا ي   ر ع يب ايسيام ينع وال تج  هيم حافظ ع ب مج   ايتحديت من لن يقا في  ينيو لو لصيوا  ت  ولي   كيدِّ

 ع ب ايوفق ايصحي ع وع ب ايسماع ايذ  يب نهم دون كدر.ما ي حدث ب  يسم ون 

ا يرفيا صيوت  يف ايمج ي ع فيدبنيي لن يدهيره ويزجيرهع فهيذا م اع لو دما شيص   ديب فإذا رلى شيص 

 قوي :

 .....َوَزْبَر اْلُمْعَتِلي

لى اْلَحِدْيِ   َصْوتم َْ.... 

ثون  هع يدبنييي لن تدهييره ييكييف عيين ايكييالم يف وقييت ايتحييديت؛ ألنيي  ال يج ييل ايمحييدِّ يير  ه ل  ن ه  زبيير 

ث ع ب ايوج  ايصحي .  يستم ون ما تحدِّ

 ...َواْجِلْس بَِأَدْب  قاا:

ث لن يج ي  ج سية فيهيا خشيو عع وفيهيا لدبع وال يج ي  ج سية ريير متمكدية إال ل  يدبني ي محدِّ

اذرع ب ض ايم     ي   ا يف ايسن جد  ثين قد يكون إنسان ا كبير  فاألصيل  ع ال يستليا لن يج   وربميا اديت قب حدِّ

تمكدة وع ي  ايهيبة وع ي  اييشوع وايتواضاع ويج ي  يف صيدر ايمج ي  وال يج ي  لن  يج   ج سة م  

ع وإنما يج    ا م  يف مكان مدزو  ياع يف صدر ايمج   من لجيل لن ييراه ايل بية ويسيتم ون إييي  اديتماع  حقق 

 ويب نهم صوت .

 قاا:

 َل،،،،ْم ُيْخِل،،،،ِ  النِّيَّ،،،،َ  َطالِ،،،،ُب َفُع،،،،مْ  - 687

 

ِج،،،،،،،َلً َأْو إِْن َتُق،،،،،،،مْ   َْ ْع   َوَلَ ُتَح،،،،،،،دِّ

 ت  عيدهم دم حتب يو وجد  ايلالب رير خايو ايدية يف ط ب اي  م بقرائن عرفتهاع لو بشيء  ي دي  

ا عن تحدي هفال يدبني ذي  لن يج    م   يمع متد   لن يرتفيا ع يب     فإذا عرفت لن ايلايب ايفالين يريد ب  م 

ألن  قد يكيون يف  يذا ايوقيت نيتي  متكيدرةع  قاا إن  عايمع فال يدبني لن تدع تحدي  ع يماذا؟ ع لو لن ي  زمالئ  

ي لن يج  ي  ذيي  تكيف عين تحدي ي ع بيل يدبنيي لن فال يدبني -۵بتوفيق اهلل -يكد  ب د ذي  تص   نيت  
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ين عرفتي  بيأن نيتي  ن  م  ع (َفُعمْ ) ت م ايجمياع و ذا م دب قوي : متكيدرةع فيدبنيي لن  عرفت  بصالح ايديية لو م 

ييا ل يدبنييي لن وال يمتدييا لصييال  لن ت  ع ت مهييم جمي   خ  ل لو ايييد  خ  يين وجييد  يف نيتيي  شيييء ميين ايييد  داصيي  م 

ع ولال يكيون يف ط بي  ي   يم شييء مين ۵ب إيب اهلل يدبني لن يدو  بل ب  ي   م ايتقر   تداصح  وتبين ي  لن 

 ايديا  ايفاددةع ايتي تقدح في .

 ثم يقوا:

ِج،،،،،،،َلً َأْو إِْن َتُق،،،،،،،مْ   ......................................... َْ ْع   َوَلَ ُتَح،،،،،،،دِّ

ث لن يسييت جل يف تحدي يي ع وكمييا ميير م  ميية   دييا يف دروس م ييت قييراءة ايهيل  ال يدبنييي ي محييدِّ

ث ولنت قيائمع بيل ع بيِّدةحدث بقراءة واضحة رير مست ج ة وايهذرمة يدبني لن ي   وكذي  ال يدبني لن تحدِّ

ألني  يف شييء  ؛هييئ  ييذي فيي ع ويف مكيان م   ولنت يف مج   مست د   عيدبني لن يكون يف مج   ايتحديت

كيذي  ال يجيوز ع علائ  حق  ايذ  يسيتحق ع وإ♀من عدم إجالا ايحديت حديت ردوا اهلل 

ث يف بيتيي  يف مسييجده يف مج سيي ع يف مكييان مهيييئ  ث يف ايلريييق ايمحييدث يدبنييي لن يكييون يحييدِّ لن يحييدِّ

ث يف ايلريق. ث يف ل  مكان فال يجوز ي  وال يدبني لن يحدِّ  ي تحديتع وال يحدِّ

ث ي تحيديت؟ يف ل  ب د لن انتهب من ذكر  ذه اآلداب ذكير مسيأية مهمية و يي متيب يتصيد ر ايمحيدِّ

ن؟  ل يتصدر يف دن اييمسين لو األرب ينع لو اي الثينع لو ايستين؟  د 

 فيقوا:

َْ َل،ْك  - 688 ي ال َّرِْيِ  ُثمَّ َحْي،ُ  اْحتِ،ْي
 َأْو فِ

 

 

 

،،،ي َش،،،ْيَء اْرِوِه َواْب،،،ُن َخ،،،َلََّد َس،،،َلْك 
 فِ

،،،،،،،،،ُه َيْحُس،،،،،،،،،ُن لِْلَخْمِس،،،،،،،،،ْينَا - 689   بَِأنَّ

 

 ...................................... 

ث لن ي   :ل  يقوا ث مين ايوقيت اييذ  ي حتياج إييي ع فيإذا حيدِّ إن ب ض ل ل اي  م قاا: يدبنيي ي محيدِّ

ث ايداسع ويفيد م بأديانيده ايتيي يرويهيا عين مشيايي ع وايكتيب ايتيي يرويهيا عيدهمع  احتي  إيي  لن يحدِّ

ثهمع ولال يمتدا من ذي  فيدبني عدد  ؤالء قايوا: ايحاجةع وديأيت تقييد  يذه ايحاجية يف  فايمدا ع لن يحدِّ

 آخر ديأيت.  مر  ل
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ث إيييب لن ي   ثهم بأحاديييت ردييوا اهلل فييإذا احتيياج ايديياس إيييب  ييذا ايمحييدِّ فيكتييب  ♀حييدِّ

وإن كيان دون  ع بيي حياجتهم وط بيتهمع ولال يكيون ف يل ذيي ايحديت فيدبنيي لال يمتدياع بيل يدبنيي لن ي  

 ال  في  ب د ق يل.ايسن ايذ  ديدخل ايي

 قاا:

..........................................  

 

 َواْب،،،،،،،،،،،،،ُن َخ،،،،،،،،،،،،،َلََّد َس،،،،،،،،،،،،،،َلْك 

،،،،،،،،،،،،،،ُه َيْحُس،،،،،،،،،،،،،،ُن لِْلَخْمِس،،،،،،،،،،،،،،ْينَا   بَِأنَّ

 

 ...................................... 

د) ث ايفاصلايم  »و و ايرامهرمز  صاحب كتاب  (ابن خَلَّ ث إن  اييذ  يحسين لن يحيدِّ  :يقوا «حدِّ

ث إذا ب   دن اييمسين ل  يبدل بايتحديت من دن اييمسين فما فوق يماذا؟  ايمحدِّ

ييديقييوا: ألن ديين اييمسييين  ييذا م   ث ميين  جتمييا األش  واي قييل وايردييوخع وقييد انتهييب  ييذا ايمحييدِّ

و و يف  ذا ايسن يف اي ادة يكيون قيد ع يلزفة هبذا اي  م ما يأمن م   اي بع واكتسب من اييرة وايم رايل  

ل لدانيد عاييةع وم ب ك ير من مشايي  وت وفواع فصار   د:     حص  حاجة ايداس إيي  لكيرع فيقيوا ابين خيال 

 يستحسن لن يؤخذ عد  يف دن اييمسين.

دين األرب يين ع وب وغ األشيد وال بأس لن يؤخذ عد  يف دن األرب ين ألن  وقت اكتماا ايقوةويقول: 

 ايشدة.  ذا وقت اكتماا قوة ايرجل وب ور  راية

 َوُردَّ ثم قاا: 

ث باييمسينع ويجوز ي  لن ي    حدث و و يف دن األرب ين رده ب  هم.ل   ذا ايقوا بأن  يحدِّ

 قاا:

ْيُ  بَِغْيرِ اْلَباِر ِ  - 690  خصصه َوُردَّ والهَّ

 

 ...................................... 

تحيديت مين كيان صينير يف ايسين إذا ييم ل  لن ابن ايصالح و و ايمقصود بايشيخ يقوا إنميا يمتديا 

ا يف ايفن.  يكن بارع 

ا يف ايفن قوي ا في  م   ث ويو كان صينير ايسين؛ ألن ايمديا  لما إذا كان بارع  تمكد ا مد ع فيجوز ي  لن يحدِّ

ال  ألدانيده وتمكد ا من ع م ايحديت م   دا  و لن يكون م   ج  حقق  كتب ع م  يحصِّ  يذا كيان  د  ا يروايت ع فحيت و 

ث.  لن ي  ي  حدِّ

 قاا:
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،،،،،،،افِِعيْ   ........................................... ،،،،،،،َ  َلََكَمالِ،،،،،،،َك َوالهَّ  َخصَّ

ثوا وتصييدروا  عميين ل ييل اي  ييم ايكبييار يقييوا: إنيي  ك ييير    دون  ييذا ايسيين ايييذ  ذكييره و ييم قييد حييد 

 ايرامهرمز  دن اييمسين واألرب ين.

ث  كيذي  اإلميام ايشياف يع وكيذي  اإلميام ايبييار ع بيل و -و و دون اي شرين-فاإلمام ماي  حد 

ث و و دون اي شرين.  حتب ايحافظ اي راقي نفس  ذكر عن نفس  لن  حد 

ا يقوا ايمدا   هدا ايذ  يسوق من لج ي  اإلديماع وايتحيديت يف صينر ايسين إنميا  يو لن يكيون  فإذ 

ا ي رواية. ا يف ايفن محقق   بارع 

د ايقاضيي يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح:  وت قب  ل  ت قب ايرامهرميز  و يو ايمقصيود بيابن خيال 

يا  يف كتاب   .«اإليماع»ع 

ين ب يد م مين   فقاا: وادتحسيان   يذا ال تقيوم يي  حجية بميا قيااع وكيم مين ايسي ف ايمتقيدمينع وم 

ن يم يدت  م ل  ذا ايسنع ل  اييمسين واألرب ين. ثين م  حد   ايم 

وقد نشر مين اي  يم وايحيديت ميا ال ي حصيبع  يذا عمير بين عبيد  وال ادتوىف  ذا اي مرع وما  قب  ع

بيير ييم يب ي  اييمسيينع وكيذي  إبيرا يم ايدي ييع و يذا  اي زيز تويف ويم ي كمل األرب يينع ودي يد بين ج 

ماي  بن لن  قد ج   ي دياس بين نيِّيف وعشيرين ديدةع وقييل ابين ديبا عشيرة ديدةع وايدياس متيوافرون 

ومحمد بن ايمدكدر ورير مع وقد ديما مدي  ابين  عونافا عهابع وابن  رمزوابن ش عوشيوخ  لحياء ربي ة

 ري ة. شهاب حديت ايف  

: وكذي  محمد بن إدري  ايشاف ي قيد ل خيذ عدي  اي  يم يف دين ايحداثيةع وانتصيب ييذي  يف ثم قال

 آخرين من األئمة ايمتقدمين وايمتأخرين.

اظ ايين  ا من ايحف  ا ايحافظ اي راقي عدد  ل خذ عدهم اي  مع و م دون اي شرينع بل قياا عين وذكر لي  

مية لبيو محميود محميد  ايمقدديي وييي عشيرون ديدةع ديدة بين إبيرا يم نفس : قد دما مدي صياحبدا اي ال 

وييم لكميل يومئيذ  ا مين .... اييدين بين ك يير حيدي    خم  ولرب ينع وقد دما ع يي شيييدا ايحيافظ عمياد

 ثالثين ددةع إيب آخره.
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يف تحديده يألرب ين واييمسيين كسين ي روايية؛  ؒ لهنم يت قبون ايرامهرمز   :فالهاهد من هذا

ين ب يد م بييال   يكين وإن كيان  يذا ايكيالم اييذ  قيايوه ع ذيي ألن واقا ل ل اي  م ايمتقدمينع بيل وم 

قاس ع ب  ؤالء األئمة ايكبار رير م؟ فإن  ؤالء األئمة  م لئمة ل ل زمياهنمع وقيل لن ييأيت صواب  ل ي  

ن يماث هم ويشاهبهم.من ب   د م م 

ف ذي  ما ذكره ايرامهرمز  ي  وجا ت ع فإن ايحكم ي نايب ال ي دادرع فإن اينايب مما يشتنل بياي  م 

ا يف  ييذا اي  ييمع وإنمييا  ييو يف  ييذا ايسيين بييين األرب ييين  إنمييا يدبيي  وإنمييا ي حتيياج إيييي ع وإنمييا يكييون رادييي 

 واييمسين.

ا ما في  من ايص وبةع وما في  من االحتياج إيب ك يرة ايل يب وإييب ألن اي  م كما دردتمع ومر بدا ك ير  

ا طيويال  مض  طاييطويلع فإذا يم ي   إيب اييرة يحتاج إيب عمر  وايمراج ةع وإيب ايحفظ  ب اي  يم فيي  عمير 

ين اديت جل ايشييء ع ويك ر وقوع  ميل يك ر عدد زفإن اي   في ع وكما ت رفون ايقاعدة ايفقهية ايمشيهورة: م 

 لوان  عوقب بحرمان . قبل

ن تصدر قبل لوان  فإن  ي حرم من ك ير من اي  م.  ويوحظ لن م 

ن ظل مدة   فيود ويكيون ل عيكيون لقيل  وزهلل و و يف ايل ب ويم يتصدرع فيإن ع مي  يكيون لن ي   لما م 

 ي داس ب د ذي .

لع ومدهيا ربميا ييزايكميا ق ديا: ك يرة مين اآلفيا  مدهيا  لما اييذ  يسيت جل ي تصيدرع فإني  ت رتيي  ك يير  

ألهنيم لخيذوا عدي  يف وقيت ضي ف ع ويف  عع يي يدق بيون ربما  يم لنفسيهم  عاينرورع ومدها لن اآلخذين عد 

وقت ق ة خرت ع فهم ب د ذي  يدصرفون عد  ويدعون ع وربما تك موا في  بسبب ق ية ع مي  وتصيدره يهيذا 

 اي  م قبل لوان .

دبني يلايب اي  م لن يحذرهع وكالم ايرامهرمز  إنما  يو ر قبل األوان ال يدبنيع ويايتصد   :ف  ب كل  

يف اي ادة واينايبع واألم  ة ايتي ذكر ا  ؤالء اي  ماء  ي لم  ة أل ل زمياهنمع وال ي يزم لن تكيون كيذي  

 أل ل زمددا.

ا يا إخوان طايب اي  م يبدل يف صنرع ويتدرج يف ايل ب ويفرغ ي  ويتفرغ  يوع فيال ي م يي عشير  قديم 

ا  ددوا  يا ك يير  يل ع م  مدذ لن ط ب ع م  دبا ديدوا  لو عشير ديدوا  فيال يب ي  اي شيرين إال وقيد حص 

ا جمة.  وع وم 
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ب يوغ  والما اآلن ما ايدرادة ايدظامية ومراح هاع وميا فيهيا مين ايقصيورع وميا فيهيا مين اآلفيا  يج  ي

اطايب اي  م ايمب   ايمتميز  رع حدنا لن يسيت جل يف ايتصيد  ف هذا ال يدبني أل علن يكون يف وقت يسير عسر 

 بل يدبني ي  لن يتأنب.

ن م إذا لطبق ايدياس ممين حويي ع مين ايم تيرين مين طيالب اي  يمع ومين اي  مياء لن ايدياس بحاجية 

يردوخع فانيت يف إيي ع ولن  البد لن تتصدرع ول جر  ع ب ذي  ب د لن شهدوا ي  بايتمكن وايم رفة وا

لميا ايلاييب بدفسي  ييذ ب ويتصيدر دون حاجية ي دياس ع تفييد ايدياس ست يف مددوحة من لن ذا ايوقت ي

ن يندي عد  وبسد مسده فال يدبني ذي .  إيي ع وما وجود م 

لما إذا يم يوجد إال لنت فهدا يكل حادث ايحيديتع ولنيت يف  يذا ايوقيت م يلرع وييو كيان ع مي  

 ق يال  فيدبني لن تفيد ب  اآلخرين.

 يف ايدرس ايقادم. -اء اهللإن ش-نكتفي هبذا ايقدرع ونكمل 

 واهلل َتَعالى َأْعَلم

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ما وج  إدخاا ايدية يف اآلداب ما لن ايدية يف األعماا شرط ا من شرو  قبوا األعماا؟ :السُّ

ر  من شرو  قبوا األعميااع يكين  يي ذكير   ديا يف اآلداب؛ ألهنيا ال ال ش  لن ايدية ش :الَجَواب

ث.  تت  ق بأصوا ع م ايحديتع وإنما تت  ق بشيو ايمحدِّ

َؤال ا من ايمسجد لو ي سيارةإذا د   :السُّ فهل ي  لن يجييب  عئل ايشيو و و ايلريق كما يو كان متجه 

 لم ال؟

 ففرق بين ايتحديت وايفتوى. ايمسأية ايتي كدا فيها مسأية ايتحديت :الَجَواب

مداديب  توى بحسيبهاع فهدياك مين ايفتياوى ميا شيأن  عظييمع ويحتياج إييب وقيت  فبايدسبة ي فتوى فاي 

 وب ض ايفتاوى قد تكون مسيأية  ع شب  ايتحديتيإلجابة في  يحاجت  إيب ادتفصاا وادرتدااع فهذا ربما ي  

 تاج إيب  ذه ايشرو  ايتي مر  م دا.قصيرة تح واضحة   يسيرة يوضحها ايمجيب ي سائل بإجابة  

لن كالمدييا يف دردييدا  ييذا عيين ايتحييديتع مجيياي  ايحييديتع ويييي  كالمدييا عيين ايسييؤاا  :اله،،اهد

يكن ب ض ايمسيائل ع يم ويو كان يف ايلريقاجيب عدها اي واإلجابة عد  كم ل ب ض ايفتاوىع فهذه ربما ي  

مداديب مين لجيل لن ي قيل ايسيائل ميا ايمكيان اييف  اي ظيمة ك ير من اي  ماء ال يجيب عدهيا إال إذا كانيت

ل فيها ايتفصيل ايمدادب.  يقواع ومن لجل لن يفصِّ

َؤال جر  اي ادة عدد اي  ماء ايرتكييز ع يب ايديية وضيرورة اإلخيالص يف لوا كيل مصيدفع ف يم  :السُّ

ث  دا لن يفتت  هبا عدا حدِّ  ؟ررم كوهنا ت ذكر يف آداب ايم 

ع و يو مؤييف ؒ م دا يا إخوان مسأية مهميةع و يي لن ابين ايصيالح  ع ب كل نحن مر :الَجَواب

م يهيا ع يب ط بتي  ك ميا انتهيب مين رتب ايكتابع إنما شرع يف تصديف ع وم ايحديتع فكيان ي  األصل يم ي  

ث ل خيير عديي  آداب ايلايييبع وإال لصييال  ع دون مراعيياة دقيقيية ي رتتيييب لميياله نييوع    مييا يت  ييق بييآداب ايمحييدِّ

ث ال ي ع ثييم تييأخير آداب كييون م  وايمحييدِّ حييدث ا حتييب يكييون طايب يياع فكييان يدبنييي تقييديم آداب ايلايييب لوال 

ث ثاني ا  ذا شيء.  ايمحد 

ما دامت لهنا آداب يدبنيي لن تؤخيذ ك هيا وت ج يل يف  :لن يقوا لن  ذه اآلداب يقائل   :والهيء اآلخر 

ج  يون اآلدابع وميا يسيمون بكتياب  ويخاتمة ايكتابع كما يصدا ايفقهاء حيدميا ييذكرون األحكيام لوال  
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ايجيياما يف آخيير ايكتيياب؛ ألن األحكييام وايمسييائل األصيي ية يدبنييي لن ي بييدل هبيياع واآلداب تكييون يف آخيير 

 ايكتاب من لجل لن يتأدب  ذا ايلايب ب د لن يتحمل  ذا اي  م.

ن يقوا بأن تكون يف بداية ايكتابع يهيذا ايقائيل وجهية مين ايدظير  :وْلى كلَ  ا م  وجيهيةع قبيل لن لي  

 يبدل هبذا اي  م يدبني لن يتأدب بآداب .

ييم  ؒ ع وابن ايصيالح ؒ يكن اي ذر  و ما دبق لن  ذه ايمدظومة نظم يكتاب ابن ايصالح 

يا فيشيية لن يميو  قبيل لن ييتم  يذا ايكتياب ييم ييراع ق يية  ا نوع  يرتب كتاب ع وإنما كان يؤيف كتاب  نوع 

 ع ثم يم ي  ع ب ط بت  ييستفيدوا مد  قبل لن يرحل من  ذه ايدنيا.ايرتتيبع وإنما راعب لن يتمم ايدو

 فهذا  و دبب عدم ايرتتيب.

َؤال ن يقوا بأن ايلايب ايذ  يشارك يف ايمسيابقا  :السُّ إميا يف ايقيرآن لو يف ايمتيون اي  ميية  ع داك م 

ا يف ايل ب وايتوراة ايتي ترتتب ع يها جوائز بأن  ذا ايمشارك  ؟يي  مي ص 

وبم ل  يذا نيو اي  مياء ع يب لن ع  ذا ايمشارك لن يجما بين ايديتين و يستليا  ع ب كل   :َوابالَج 

يا عديده رربية يف لن يحيوذ شييئ ا مين م ال    ايمجا د ايذ  ييرج ي جهياد و يو يديو  إعيالء ك مية اهللع ولي  

ييدقو ميين لجييرهاينديميية يف لنيي  ال  يقييدح  ييذا يف    يشييارك يف فكييذي   ييذا ايييذع نيتيي  األصيي يةع يكيين ي 

ايمسابقة وعدده نية يف ايحصوا يف ايجائزةع وعدده نية حفيظ اي  يم ال شي  لني  لجيره يكيون لقيلع يكدي  ال 

يقدح يف لصل األجر ما دام نية ط ب اي  يمع ورفيا ايجهيل عين نفسي  موجيودة فيإن ذيي  ال يقيدح يف نيتي  

 األص ية وإنما يدقو من لجره.

فقط نيل ايجيائزة فهيذه نيية فاديدةع إنميا نيذكر يي  إني  ب يد ذيي  لما ايذ  يدخل يف ايمسابقة من لجل 

 يص   نيت .

اع ولن يوفقدا وإياكم يما يحب ويرضب. ۵نسأا اهلل   لن ي ص   نياتدا جمي  

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ  هظمَقهل ع نَّ

ٍُ إِْذ ُيْخَه،،ى اْلَه،،َراْ  - 691  َوَينَْبِغ،،ي اإِلْمَس،،ا

 

 

 َوباْلَثَم،،،،،،،انِْيَن اْب،،،،،،،ُن َخ،،،،،،،َلََّد َج،،،،،،،َ اْ  

ْق،،،َل َل،،،ْم ُيَب،،،ْل  - 692  َْ  َف،،،فِْن َيُك،،،ْن َثابِ،،،َت 

 

 َك،،،،،،،َأَنِس َوَمالِ،،،،،،،َك َوَم،،،،،،،ْن َفَع،،،،،،،ْل  

 َواْلَبَغ،،،،،،،ِويُّ َواْلُهَجْيِم،،،،،،،ْي َوفَِئ،،،،،،،هْ  - 693 

 

ُثوْ    ا َبْع،،،،،،َد اْلِماَئ،،،،،،هْ َك،،،،،،ال ََّبرِِي َح،،،،،،دَّ

َم،،ى إْن َيَخ،،ْ   - 694  ْْ ٍُ اَل  َوينْبغ،،ي إْمَس،،ا

 

،،،،َرْف   َْ  َوإِنَّ َم،،،،ْن ِس،،،،ْيَل بُِج،،،،ْ َء َق،،،،ْد 

 ُرْجَح،،،،اَن َراَو فِْي،،،،ِه َدلَّ َفْه،،،،َو َح،،،،ّ ْ  - 695 

 

ٍُ َتْح،،،،،ِدْيَ  بَِحْض،،،،،َرِا األََح،،،،،ّ ْ    َوَت،،،،،ْر

نْ،،،،،هُ  - 696  َْ  َوَبْعُض،،،،،ُهْم َك،،،،،رَِه األَْخ،،،،،َذ 

 

ْي،،،،،،،،،،ِه َأْوَل،،،،،،،،،،ى ِمنْ،،،،،،،،،،هُ  بَِبَل،،،،،،،،،،دَ  
 َوفِ

 َوَلَ َتُق،،،،،،،،،ْم ألََح،،،،،،،،،َد َوَأْقبِ،،،،،،،،،لِ  - 697 

 

،،،،،،،،،،،لِ   َل،،،،،،،،،،ْيِهُم َولِْلَح،،،،،،،،،،ِدْيِ  َرتِّ َْ 

 

 

،،،ا - 698 َْ  َواْحَم،،،ْد َوَص،،،لِّ َم،،،ْع َس،،،َلََا َوُد

 

 فِ،،،،،ي َب،،،،،ْدِء َمْجِل،،،،،َس َوَخْتِم،،،،،ِه َمَع،،،،،ا 

ٍَ ِم،،نْ  - 699  ِق،،ْد لَِلِْم،،َلَ َمْجِلس،،م َف،،َذا ْْ  َوا

 

 َماِ  َواَلَْخ،،،،،ِذ ُث،،،،،مَّ إِنْ َأْرَف،،،،،ِع اَلْس،،،،، 

ِخ،،،،ْذ ُمْس،،،،َتْمِلَيا - 700   َتْكُث،،،،ْر ُجُم،،،،ْو ب َفاتَّ

 

 

،،،،،،،،،،َلً َذا َيْقَظ،،،،،،،،،،َ  ُمْس،،،،،،،،،،َتِوَيا   ُمَحصِّ

 بَِع،،،،،،اَل اْو َفَقائِم،،،،،،،م َيْتَب،،،،،،ُع م،،،،،،،ا - 701 

 

 َيْس،،،،،،،،،،َمُعُه ُمَبلِّغ،،،،،،،،،،م َأْو ُمْفِهَم،،،،،،،،،،ا 

 واْسَتْحَس،،،،نُْوا اْلَب،،،،ْدَء بَِق،،،،ارئ َت،،،،َلَ  - 702 

 

 َدُه اْسَتنَْص،،،،،،َت ُث،،،،،،مَّ َبْس،،،،،،َمَلَ َوَبْع،،،،،، 

،،،،،َلَُا ُث،،،،،مَّ َأْقَب،،،،،ْل  - 703   َفاْلَحْم،،،،،ُد َفالصَّ

 

 َيُق،،،،ْوُل: َم،،،،ْن َأْوَم،،،،ا َذَك،،،،ْرُت َواَبتَه،،،،ْل  

،،،،،ى َرافِع،،،،،م - 704   َل،،،،،ُه َوَص،،،،،لَّى َوَتَرضَّ

 

،،،،،،ا  َْ ،،،،،ُيْوَ  َوَد ،،،،،ْيُ  َت،،،،،ْرَجَم الهُّ  َوالهَّ

 ْب َوِذْك،،،ُر َمْع،،،ُرْوَف بَِه،،،يَء ِم،،،ْن َلَق،،، - 705 

 

 َكُغنْ،،،،َدَر َأْو َوْص،،،،ِ  َنْق،،،،َ  َأْو َنَس،،،،ْب  

 ب َم،،،،،ا َل،،،،،ْم َيُك،،،،،نْ  - 706 
،،،،،ِه َفَج،،،،،ائِ  ألُمِّ

 

َليَّ،،،،،،،َ  َفُص،،،،،،،،نْ   ُْ  َيْكَرُه،،،،،،،ُه َك،،،،،،،اْبِن 

اِ  - 707  ،،،ْن ُش،،،ُيْوِ  َق،،،دِّ َْ ،،ي اَلِْم،،،َلَ 
 َواْرِو فِ

 

 َأْوَلَُه،،،،،،،،،،،ُم َواْنَتِق،،،،،،،،،،،ِه َوَأْفِه،،،،،،،،،،،مِ  

،،،،،َدَا َوَلَ  - 708 
 َت،،،،،ِ دْ  َم،،،،،ا فِْي،،،،،ِه ِم،،،،،ْن َفائِ

 

َتِم،،،ْد   ْْ ،،،ْن ُك،،،لِّ َش،،،ْيَ  َف،،،ْوَث َم،،،ْتَن َوا َْ 

،،،،،،الَِي إِْس،،،،،،نَاَد َقِص،،،،،،ْيَر َم،،،،،،،ْتنِ  - 709  َْ 

 

 َواْجَتنِ،،،،ِب اْلُمْه،،،،كَِل َخ،،،،ْوَف اْلَف،،،،ْتنِ  

 َواْسُتْحِس،،،َن اإِلْنَه،،،اُد فِ،،،ي األََواِخ،،،رِ  - 710 

 

 َبْع،،،،،،َد اْلِحَكاَي،،،،،،اِت َم،،،،،،َع النَّ،،،،،،َواِدرِ  

ْج  - 711  َواِا ُم،،،،،،،،ْتِقنُ َوإِْن ُيَخ،،،،،،،،رِّ  لِل،،،،،،،،رُّ

 

 َمَج،،،،،،الَِس اإِلْم،،،،،،َلَِء َفْه،،،،،،َو َحَس،،،،،،نُ  

 َوَل،،،،ْيَس بِ،،،،اإِلْمَلِء ِح،،،،ْيَن َيْكُم،،،،ُل  - 712 

 

،،،،ِن اْلَع،،،،ْرِ  لَِ ْي،،،،َ  َيْحُص،،،،ُل   َْ  ِغنً،،،،ى 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 
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ثع ونسيتكم ها  يف  -إن شياء اهلل-تك مدا قبل ذي  يف األدبوع ايماضي يف ايكالم ع يب آداب ايمحيدِّ

  ذا ايدرس.

ث ايتحديت واإلدماع. ن ايذ  يستحسن لن يبدل في  ايمحدِّ  تك مدا يف األدبوع ايماضي ع ب ايسِّ

 ثم انتقل اآلن إيب ذكر ايصدف ايذ  يستحسن لن يمس  عن ايتحديت واإلدماعع فقاا:

ٍُ إِْذ ُيْخَه،،ى اْلَه،،َراْ  - 691  َوَينَْبِغ،،ي اإِلْمَس،،ا

 

 

 َخ،،،،،،،َلََّد َج،،،،،،،َ اْ َوباْلَثَم،،،،،،،انِْيَن اْب،،،،،،،ُن  

ث إذا ب   ايسن اي ايية كاي ميانين لن ييرتك اإلديماع وايتحيديت  وذيي  لن  يذه  عل  لن  يدبني ي محدِّ

 ايسن ين ب فيها اي  فع ويب   فيها عدد ايب ض ايدسيان وايذ وا.

كرع فإن ذي   و األويب؛ خشية لن ي يذا حي  ين فيدبني لن يمس  عن ايتحديتع ويدشنل باي بادة وايذِّ

 اإلدماع وايتحديت فييلئ فيدقل عد  اييلأع لو يوصف باي  ف ب د لن كان ثقة.

 قاا:

ْق،،،َل َل،،،ْم ُيَب،،،ْل  - 692 َْ  َف،،،فِْن َيُك،،،ْن َثابِ،،،َت 

 

 َك،،،،،،،َأَنِس َوَمالِ،،،،،،،َك َوَم،،،،،،،ْن َفَع،،،،،،،ْل  

 ..........................َواْلَبَغِويُّ  - 693 

 

 ...................................... 

ا ميا ب وري  ت ي  يقو ا إن ب ض اي  ماء وإن كان قد ب نا دد ا عاييةع يكن ربما ي ؤتب قيوة وعقيال وافير 

 نع فيإن م يل  يذا ال بيأس لن ايسنع ب د ب ور  اي مانين ال يزاا ثابت اي قلع قيو  اإلدراكع مشيحوذ اييذِّ 

ث ويو تجاوز دن اي مانين.ي    حدِّ

ثون عين ايدبيي بة ايياكما  و ايحاا بايدسبة إيب ب يض ايصيح  ع وب يض ♀ذين كيانوا يحيدِّ

 ايتاب ين ولتباع ايتاب ين.

ع وعبيداهلل لبيي لوىف وديهل بين دي دع فيإهنم تجياوزا اي ميانين ◙فمن ايصحابة لن  بن ماي   

ثون عن ايدبي   ومن ايتاب ين شري  ايقاضي ومجا د وايش بي.ع ♀بك ير فكانوا يحدِّ

ثوا ب يد لن اإلمام ماي  بن لن ع واي يي :ومن أتباْهم ييديةع فيإهنم قيد حيد  ت بين دي دع وديفيان بين ع 

حيدث وذي  ين بة ايصحة ع يهمع وكوهنم ما ب وغ  يذا ايسين ييم يتنييرواع وييم ي   عتجاوزوا دن اي مانين

ا يف حفظهمع بل كانوا لصحاب عقل    يف ايرواية. وقوة   وجأ    وضبط   يهم ض ف 

 إنما يير  ايكذابون.وب ض اي  ماء يرو  عن اإلمام ماي  لن  يقوا: 
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 فيقوا لن اإلنسان مهما ب   من ايسن فإن  ال يصيب  ايير .

بيل إن ع ييب ض ايدياسع وقيد ال تحيدث يب  يهم ثع ة ايير ع وع ة ايتنير  ذه قد تحيد   عع ب كل  

 ب ض ايرواة رووا ب د لن ب نوا مائة ددة.

ن م  ل هبم يف قوي :  ومدهم م 

 َواْلَبَغِويُّ 

ايقادم عبداهلل بن محمد ايبنو ع تجاوز ايمائةع وكان يرو  إيب قبيل وفات ع ويسيما  و لبو  :البغوي

يو   :ايرواة مد ؛ ويذي  لدانيده كانت من لع ب األدانيدع تيويف ديبا عشير وثالثمائيةع وقييل
ديدة ميائتين  د  ي 

 ع عا  مائة وثالث ددوا  تقريب اع وإيب قبيل وفات  و و يرو .ةولربا عشر

جيمي جيمي إبرا يم بن ع ي ايهجيمي عا  مائة وثالث ددوا ع وإييب قبييل وفاتي  وكذي  ايه  ع ايه 

 ب د لن تجاوز ايمائة كان يرو  ايحديت.

وحدثت ي  قصة لن ايقيارئ كيان يقيرل ع يي  حيديت اييذ  فيي  ايقصية ايتيي وق يت ي صيحابة حيدميا  

 رة كان يدشد يف لثداء مرض  يقوا:جاءوا إيب ايمديدةع وتنير  ع يهم لجواؤ اع ومدها لن عامر بن لبي فهي

 إن  ايجبيييييان حتفييييي  مييييين فوق ييييي   

 

 وايمييييييييرئ متبييييييييين  يف قوييييييييي  

 ثم قاا:  

 كايك ييييب يحمييييي ج ييييده بروقيييي 

 

 .............................. 

 كايك ب يحمي ج ده بروق 

 كاي ور يا ثور فإن ايك ب ال روق ي . فقاا ايجهيمي:

ألهنا تدا ع ب تيقظ  ألني   ضرون هبذه ايسبة من ايشيخع يماذا؟وايروق ايمقصود ب  ايقرن ففرح ايحا

كياي ور ييا ثيورع فايك يب ييي  يي  قيرن وقاا: يي  ع كايك ب يحمي ج ده بروق  رد ع ب ايقارئ حيدما قاا:

يية ز لهنا يم تكين مداديبة مدي ع يكين  يي حتب يحمي ج ده بقرن ع ففرح ايداس هبذه ايسبة من ايهجيمي ما

 ألهنا تدا ع ب ضبل  ما كون  ب   ايمائة وزيادة. فرح هبا ايل بة؛

ا ايلر   ايلير ع  هلل و يو لبيو ايلييب طيا ر بين عبيد - ذا لحد فقهياء ايشياف ية ايمشيهورون-لي  

إني  لراد ميرة لن يقفيز  :كيرع حتيب قييلتويف ددة خمسين ولرب مائةع تجاوز ايمائة و و صحي  اي قيل وايف  

 اي اييةع فت جب ايداس مد  لن  شيخ كبير ويستليا ايقفز كايشباب. فقفز و و يف ت   ايسن.....  فوق
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 ر.نر فحفظها اهلل ع يدا يف ايك  يف ايصِّ حفظدا ا فقاا:  ذه جوارح 

ثوا ب د لن تجاوزا ايمائةع يماذا؟ :فايشا د  وضبل ا و يم لتا م عقال   ۵ألن اهلل  لن  ؤالء اي  ماء حد 

ه األمية اييذ  ين يب ع يهيا لن يكيون لعميار  يذه األمية بيين ايسيتين يف  ذه ايسين اي ايييةع فم  يوم لن  يذ

 مر.سحة يف اي   ف   ۵وايسب ينع فمن تجاوز اي مانين لو ب   ايمائةع فقد لتاه اهلل 

ا ايمدا  يف  ذه ايق ية ان يكون ايراو  ورن ب    ذه ايسن اي ايية صاحب عقل وضبط.  إذ 

 قاا:

َم،،ى إ - 694 ْْ ٍُ اَل  ْن َيَخ،،ْ  َوينْبغ،،ي إْمَس،،ا

 

،،،،َرْف   َْ  َوإِنَّ َم،،،،ْن ِس،،،،ْيَل بُِج،،،،ْ َء َق،،،،ْد 

ن ي بط يي  ايحيديت وكير يف ايسينع وكير ايسين  :يقوا  ا من اآلداب ايكفيف ايذ  يي  عدده م  لي  

ين يؤد  إيب ايدسيان يف اي ادةع و ذا ايكفيف ال يستليا لن يقرل حتب ي   راجيا ايمحفوظيا ع وييي  م ي  م 

ييل واييليأ فيدسيب إييب زب    يذه ايسين ايكبييرة لن يكيف عين ايتحيديت خشيية اييراج   ي ع فيدبني إذا 

 اي  ف.

 قاا:

،،،،َرْف   .......................................... َْ  َوإِنَّ َم،،،،ْن ِس،،،،ْيَل بُِج،،،،ْ َء َق،،،،ْد 

 ُرْجَح،،،،اَن َراَو فِْي،،،،ِه َدلَّ َفْه،،،،َو َح،،،،ّ ْ  - 695 

 

 ...................................... 

ا  ن  يو لع يب إديداد  ث بجزء لو كتاب فيدبني إذا كان ي ر  م  إذا جيء إيب ايراو  وط  ب مد  لن يحدِّ

ا لو  مد ع لو لوثق مد  يدبني لن يدا ع ي ع ولال يسيتأثر هبيذا األمير يدفسي ع إذا عير  مين  يو لع يب مدي  ديدد 

 لضبط يهذا ايجزء لو ايكتاب يدبني لن يدا ع ي .

ثين اي  تي يجرون ع يها قوي : ومن ددة ايمحدِّ

ٍُ َتْح،،،،،ِدْيَ  بَِحْض،،،،،َرِا األََح،،،،،ّ ْ   ..........................................  َوَت،،،،،ْر

ا لو لع م ولحفظ ولتقنع واآلخير دون ذيي  فيدبنيي   ل  إذا كان يف مج   شييان لحد ما لع ب ددد 

اع ول ث األدنبع بل يدع ايتحديت يمن  و لع ب مد  إدداد   قوى مد  ولضبط مد   ذا ايفن.لال يحدِّ

 بل إن ب  هم تجاوز ذي  فقاا ايحافظ اي راقي:

نْ،،،،،هُ  - 696 َْ  َوَبْعُض،،،،،ُهْم َك،،،،،رَِه األَْخ،،،،،َذ 

 

ْي،،،،،،،،،،ِه َأْوَل،،،،،،،،،،ى ِمنْ،،،،،،،،،،هُ  
 بَِبَل،،،،،،،،،،َد َوفِ
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ا مديي  ولويييبع فهييو يييرتك  ب  ييهم يييرتك ايتحييديت يف ب ييد إذا كييان يف ذييي  ايب ييد ميين  ييو لع ييب إدييداد 

اع ولك يير ولضييبط  ييب ذييي  ايييراو  ايييذ ايتحييديت ويييدا ايديياس ع و ييذا ميين بيياب  ع  ييو لع ييب مديي  دييدد 

 االدتحسانع وإال إذا كانت ايمديدة لو ايب د كبيرين فإهنما يس ان يهذا وينيره.

إنما ب  هم ايداس يشدة ايورع وايتواضا يف يل م يل  يذاع فيإذا كيان يف ايب يد مين  يو لوييب مدي  مين 

 بل يدا ع ب ذي  ايشيو. عددفإن  ال يرو  بذي  ايس   عان واي بطحيت ع و ايسددع لو من حيت اإلتق

يدبنيي ي شييخ إذا كيان يف مج ي  ع (َوَلَ َتُقْم ألََح،دَ ) من اآلداب ايتي يدبني لن يتح ب هبا ايشيخع قاا:

ألن انشناي  يف اي  م يشن   عين  يذا ايقييام  عايتحديت و و جاي  ي تحديت لال يقوم ألحد من ايمج  

 ♀ا يهذا اي  م لال يدشينل بنييره ويدصير  عدي ع و يذا اي  يم  يو ديدة مين رديوا اهلل وت ظيم  

وحدي  ع فيدبني لن ي  ظ م وي  ر  ي  مدزيت ع فال يدصر  عد  إيب ريرهع فال يقومن مين مج سي  ألحيدع بيل 

 ي قبل ع ب ايجايسينع وال يدصر  عدهم ألحد يستقب  ع لو نحو ذي .

َل،،) قيياا: َْ ثع وال ت ليييهم جانبيي  لو ت ليييهم ظهييرك ؛ (ْيِهمُ َوَأْقبِ،،ِل ...  يين تحييدِّ ل  ولقبييل ع ييب م 

 م.بل يدبني لن ي قبل ع يهم بجمي ه تستقب همع

ث لن يقيرل بقيراءة بيدية واضيحةع م ديب ايرتتييل  ديا ع (َولِْلَحِدْيِ  َرتِّلِ ) ث إذا حيد  ا يدبني ي محيدِّ لي  

ود ب  لن يراعي لحكيام ايتجوييد ايتيي تراعيب يف ايقيرآنع م داه تجويد ايقراءة وتحسيدهاع ال ي زم لن ايمقص

يكن ايمقصود  دا بايرتتيل لن تكون ايقراءة واضحة ييي  فيهيا  ذرميةع وييي  ع أسويو راعب ب  ها ال ب

 .وال يسرع حتب ال تتبين عم  ايحرو واضحة جيدة ي لي كل حر  حق ع وال يدبل تكون  عفيها إدراع

ث إ ا مما يدبني ي محدِّ ييذي   ع♀ذا لراد لن يبدل لن يبدل بايحمد وايصيالة ع يب ايدبيي لي  

 قاا:

،،،ا - 698 َْ  َواْحَم،،،ْد َوَص،،،لِّ َم،،،ْع َس،،،َلََا َوُد

 

 ....................................... 

ع ويدعوا يدفس  وي حاضيرين لن ييوفقهم اهلل ♀ويص ي ع ب ايدبي  ۵يدبني لن يحمد اهلل 

  ع ولن يدف هم بما ي  مون  ويت  مون .ي   م ايدافاع واي مل ايصاي ۵

وايحميد يف  ♀فيراعي  ذا يف بدء ايمج   ويف ختم ع يراعي ايدعاء وايصالة ع ب ايدبي  

ا.  بدل ايمج   وختم  م  

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:
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ٍَ ِم،،نْ  - 699 ِق،،ْد لَِلِْم،،َلَ َمْجِلس،،م َف،،َذا ْْ  َوا

 

 َأْرَف،،،،،ِع اَلْس،،،،،َماِ  َواَلَْخ،،،،،ِذ ُث،،،،،مَّ إِنْ  

ث ايذ  ضبط روايت  وع   مما ي   :يقوا   لدانيده لن ي قد مجاي  اإلمالء. ت  ستحب ي محدِّ

ث ايتالمييذ مين كتابي ع وايتالمييذلن ايم   :مجالس اإلمَلء المقصود به،ا  ث يحيدِّ يقييدون عدي  ميا  حيدِّ

ثهم ميني م ي ع يهمع  يا يحدي ي  ويحيدِّ ثهم من حفظ ع و يذا لرفيا إذا كيان حافظ  حفظي  و يم  لو حتب يحدِّ

واع ايتحميل  يو ايتحميل يف : إن لرفيا لنيفالعلم،اء يقول،ونع ع فهذه ايمجاي  مين لرفيا ايمجياي ي قيدون

يا ي  لن اإلمالء ع اإلمالء يا خاص  ث اييذ  ي قيد مج س  حيدث فيي  ايتالمييذ بحييت لني  يسيم هم و يو ايمحيدِّ

ن ذيي  مين حفظي  و يو األر يب لكيا يكتبون عد ع  ذا م دب اإلمالءع يقيدون عد  ما يسيم ون مدي ع ديواء  

ثين ايقدماءع لو من كتاب .  بايدسبة ي محدِّ

 قاا:

 ُث،،،،،،،مَّ إِنْ  ..................................  ..........................................

ِخ،،،،ْذ ُمْس،،،،َتْمِلَيا - 700   َتْكُث،،،،ْر ُجُم،،،،ْو ب َفاتَّ

 

 

،،،،،،،،،،َلً َذا َيْقَظ،،،،،،،،،،َ  ُمْس،،،،،،،،،،َتِوَيا   ُمَحصِّ

ي  االدتماع واإلمالء وك ر ايلالبع وت رفون لني  يف األزميان ايماضيية ييم تكين اإذا عقد  مجل   

ثين يح ر ا مائة ليفع لو ثالثون لييفع لضي ا   توجد  ذه األجهزة ايمستحدثةع فب ض مجاي  ايمحدِّ

م يياعفة م ييل  ييذا ايمسييجدع فييإذا األميير كييذي  كيييف يسييم ون ميين كييان ب يييد عيين ايشيييخع ميياذا كييانوا 

يين يسييمب  صييد ون؟ي ث يييويي ب ييض ايل بيية ق ييية االدييتمالءع بحيييت لنيي  يكييون  ديياك م  كييان ايمحييدِّ

ستم ي.  بايمستم يع و و ايذ  يسما حديت ايشيخ ويرده ويسم   يمن ب دهع  ذا يسمب ايم 

ث ب  ايشيخ م ال  ي   :الُمستملي مين حيديتع ثيم  ول مين جم ية حدث ايشيخع فيسما ايمستم ي ما يحدِّ

 خ ف . كرره يمني  

سييتمل  يسييتما ميين ايشيييخع ويب يي  مسييتم ي ا آخييرع  سييتم يع م  وربمييا كييان يف ايمج يي  لك يير ميين م 

ستم ي ا ثاي  ا. ستم ي اآلخر يب   م   وايم 

فأنتم اآلن نحن يف  ذا اي صر ووجود م ل  ذه اآلال  لردتدا عين  يذه ايليرقع صيو  ايشييخ يب ي   

ستم يع صار  ا دون حاجة إيب ايم  ا ب يد   ايمستم ي  و مكر ايصو .مب ن 
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ييا بايل بيية  ثين كييان خاص  و ييو ميين األشييياء ايتييي دييتمر ب ييد ق يييل يييذكرون لن مجيياي  لحييد ايمحييدِّ

ستم ي وب    ما يقوي  ايشيخع فقاا ايل بة: يم نسماع فجياءوا بمسيتمل  آخير فقيايوا: ال نسيماع  فادتم ب م 

 يارون ايمسيتم يع قيايوا وكيان صيوت  مين قوتي   فجاءوا ب ايتع قايوا: ال نسماع قايوا : حتيب جياءوا بيأبو

ا.كايرعدع فهو ايذ  ب    ايداس ولدما من يم يكن د    ام  

 فايشا د من  ذا لن  ذه األجهزة ايموجودة اآلن ده ت م ل  ذه األمور.

َلً  ) ايمستم ي ي  شرو ع مدها يقوا: ل  يسما ما يقوي  ايشيخ كما قاي  ايشيخ ال يزييد ع يي  ع ( ُمَحصِّ

 وال يدقو.

َلً َذا َيْقَظ َ   ُمَحصِّ

 ال ينفل ويسقط ب ض األيفاظ. عمدتب  يما يقوي  ايشيخ

 بَِعالَ  ُمْسَتِوَيا

ن ب ده ألن  يف مكيان نيازا  ؛ من لجل لن ي سما م 
ا ع ب مكان عاا  ستم ي لن يكون مرتف   ل  يدبني ي م 

يا يف مكيان عياا     لني ل؛ ُمْس،َتِوَيا بَِع،الَ يكون إدماع  لقلع  ذا م دب قويي :  لو ع (او َفَقائِم،مع )يكيون مرتف  

ن ب ده. ا؛ من لجل لن يب ِّ  م   يكون قائم 

ل  يدبنيي لن يب ِّي  كميا ديماع وال يزييدع وال ييدقو؛ ألن ايروايية مبدا يا ع يب ؛ (َيْتَبُع ما ... َيْس،َمُعهُ )

 اي بط واإلتقان وايصدق ال يزيد وال يدقو فيما يسما.

  ِّ  من ب ده من ايل بة.يب ( ُمَبلِّغم) 

ا بيِّد ا.(ع َأْو ُمْفِهَما)  ويفهمهم ما دما من ايشيخ بحيت يكون تب ين  واضح 

ألن ب ض اي  مياء كيان يشيتكون مين ب يض ايمسيتم ينع يقيوا ايشييخ شييئ ا  ع ذه شرو  ايمستم ي

 فيسم ون شيئ ا آخر ويب ِّنون شيئ ا ثاي  ا.

ا ا فيسما خايد  اويكتبهع لقوا ي  بكر  ا ويم يها عمر  ا.ع ا زيد   فيسما شيء ويب ِّ  شيئ ا آخر 

 يقوا:

 واْسَتْحَس،،،،نُْوا اْلَب،،،،ْدَء بَِق،،،،ارئ َت،،،،َلَ  - 702

 

 َوَبْع،،،،،،َدُه اْسَتنَْص،،،،،،َت ُث،،،،،،مَّ َبْس،،،،،،َمَلَ  

ثين كانوا يستحبون إذا لرادوا ايبدء ايتحديت يف مجياي  ايسيماع األحادييت ايدبويية لن   ل  لن ايمحدِّ

 .۵بقراءة ايقرآنع بقراءة ايشيخ من كتاب اهلل يفتتحوا ايمج   
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 ثين يف م ل  ذا األمر.حدِّ ف  ب  ذا جر  ددة ايم  

يستدصييت ايدياس ميين لجييل لن يصيينوا يمييا  ۵ل  ب ييد لن يقييرل ايقييارئ ميا تيسيير ميين كتيياب اهلل  قياا:

ث.ي   ث ب  ايمحدِّ  حدِّ

 ُث،،،،،،،،،مَّ َبْس،،،،،،،،،َمَلَ  ...................  .........................................

،،،،،َلَُا ُث،،،،،مَّ َأْقَب،،،،،ْل  - 703   َفاْلَحْم،،،،،ُد َفالصَّ

 

 َيُق،،،،ْوُل: َم،،،،ْن َأْوَم،،،،ا َذَك،،،،ْرُت َواَبتَه،،،،ْل  

ستم ي إذا لراد لن يستم ي ع ب ايشيخ لن يستدصت ايداس يل ب مدهم ايسيكو   :يقوا  إن  يدبني ي م 

 وايهدوء قبل لن يبدل.

ستم ي  ذا يبدل يبسيمل  ثيم ي قبيل  ♀صي ي ع يب رديوي  ع وي  ۵اهلل  -اهلل ويحميد-ثم ايم 

 ع ب ايشيخ ويقوا ما ذكرت ع ويدعوا ي شيخ.

 ل  ويدعوا ي .؛ ( َواَبتَهْل َلهُ ) 

ى َرافِعم)  ا صوت .؛ ( َوَصلَّى َوَتَرضَّ ا ل  راف    ل  لن  يدعوا ي شيخ ويص ي ويرتضب راف  

ُيْوَ   ) ْيُ  َتْرَجَم الهُّ اإلديداد إييب مين بياب  ب ي شيخ إذا ذكر شيئ ا من األحادييتل  لن  يستح؛ ( َوالهَّ

ا من شيوخ لن ي   ♀ايدبي   ي .ارتجم ي  ويبين حك ما ذكر شيي 

ع ووفيياهتم  عوي  لن يرتجم اإلديداد ك ي  يا وعيديال  كيل ميا يف اإلديداد مين ايشييوخع يبيين حيايهم جرح 

 و كذا.

ا) َْ ث عدهم.ع ( َوَد  ويدعوا يمشايي  ايذين يحدِّ

 ا:ثم قا

 َوِذْك،،،ُر َمْع،،،ُرْوَف بَِه،،،يَء ِم،،،ْن َلَق،،،ْب  - 705

 

 ....................................... 

فيإن ذيي  جيائز بشير ع و يو لن فقيط ل  إذا اضلر ايشيخ لن ييذكر ب يض مشيايي  لو ب يض اييرواة 

ديدر ع ر  يكون  ذا اييراو  ال ي  ير  إال هبيذا اي قيب اشيتهر هبيذا اي قيب ور يب ع يي ع فهيذا يجيوز كنديدر

 محمد بن ج فر ت ميذ ش بة و و من لوثق.. ايرواة عن ش بة فاشتهر بنددر.

ا شيخ األئمة ايستة محمد بن بشار اشتهر ببددار و كذا.  ولي  

ر  ب  ف   لن يذكره.  فإذا كان ايراو  اشتهر ب قب  وع 
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 قاا:

 َوِذْك،،،ُر َمْع،،،ُرْوَف بَِه،،،يَء ِم،،،ْن َلَق،،،ْب  - 705

 

 ِ  َنْق،،،،َ  َأْو َنَس،،،،ْب َكُغنْ،،،،َدَر َأْو َوْص،،،، 

 ب َم،،،،،ا َل،،،،،ْم َيُك،،،،،نْ  - 706 
،،،،،ِه َفَج،،،،،ائِ  ألُمِّ

 

َليَّ،،،،،،،َ  َفُص،،،،،،،،نْ   ُْ  َيْكَرُه،،،،،،،ُه َك،،،،،،،اْبِن 

ييا بيي  بشيير ع و ييو  ييذكر  ايم قييب ب قبيي  إذا كييان م روف  لال يكييون ممييا يكر يي   ييذا  :ل  لنيي  يجييوز لن ي 

ن ييذ ع  قبايم   قبوا بأيقاب كانوا يكر وهنا ويدهون م  ا كر اع وي  ألن ب  هم ي  كيررون ع يي  ويزجروني  زجير 

ا.  شديد 

 ُْ حيب لن يدسيب إييب لمي  بين مقسيمع كيان ال ي   و و إدماعيل بن إبرا يم :ليَّ ومن ذلك إسماْيل بن 

قب بشيء ويو اشتهر بيذي  ف ذي  يدبني لن يجتدب ما يكره اإلنسان إذا ي  ع ة ال يحب  ذا ي  إدماعيل بن ع  

 ذكر ذي  اي قب.اي قب يدبني ي راو  لن يتجدب 

 ال مانا نذكر ب  ها.ذكر  دا يف ايشرح مجموعة من األيقاب 

: ر بت ايقاضي جماعية مين ل يل اي  يم فاقتصير ايدياس ع يب ذكير ليقياهبم بايروايية عيدهم  يقولمثًَل 

ددر محمد بن ج فرع ويوين محمد بن د يمان ايمصيصيع ومشيكدانة عبيد اهلل بين عمير ايكيويفع مدهم: ر  

 . -بايكسر–دانة قاا م شكوي  

ليين محميد بين  عارم محمد بن ايف ل ايسدوديع وصياعقة محميد بين عبيدايرحيم ايبنيداد عو وم 

األيقيياب نت يير  فييي   ديياك يهييذه خيياص ببيياب  -إن شيياء اهلل-ورييير م وديييأتيدا .. إبييرا يم ايي ييرمي

قِّ ب ب ض  ؤالء ايرواة هبذه األيقاب.األيقابع وذ    كر األدباب ايتي من لج ها ي 

ا ب  هم يدسب إيب لم  كما  ر  ولي    م دا بايدسبة إيب إدماعيل ابن ع ية.م 

ية و و ابن لم مكتوم. وب ض ايصحابة كان ي دسب إيب لم  م ل ي   ب ي ةع لو ابن ل م   بن ل م 

يبع فقياا: إيبيا ميا يكر ي  مين  يقوا ايحافظ اي راقي: ادت دب ابن ايصالح من ايجواز ما يكر ي  ايم ق 

  ع وقيل لم لم .ةع و ي لم   ي  يف إدماعيل بن إبرا يم ايم رو  بابن ع  ذي  كما 

د ا  :لن  كان يقوا :وقيل عن يحيب بن م ين ث  إدماعيل ابن ع  ي ةع فدهاه لحميد بين حدبيل وقياا: قيل حد 

 بن إدماعيل بن إبرا يمع فإن  ب ندي لن  كان يكره لن يدسب إيب لم .

  م اييير.فقاا يحيب: قد فهمدا مد  يا م 
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   :ت ايب ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

اِ  - 707 ،،،ْن ُش،،،ُيْوِ  َق،،،دِّ َْ ،،ي اَلِْم،،،َلَ 
 َواْرِو فِ

 

 َأْوَلَُه،،،،،،،،،،،ُم َواْنَتِق،،،،،،،،،،،ِه َوَأْفِه،،،،،،،،،،،مِ  

ث ب ع تدتقي  من عدة جها :   ل  يقوا إذا لرد  لن ت قد مجاي  ي تحديت فيدبني لن تدتقي ما تحدِّ

يا مين ناحيية  : مين جهية ايمشيايخ اييذينالجه  األولى ث عيدهمع تتقيي لوثقهيم ولع مهيمع ولي   ت حيدِّ

ر  بايصالح وبايز   ن ع  فك ما اجتما يف ايراو  من صفا  اييير من حيت اي  يم  ع داي داية لعديهمع وم 

م ع ب رير  وايصالح فإن  ي   ا.ه  قد  ا وخير  ن  و لك ر صالح  ن  و لتقن ولحفظع وم  م م   ع فتقدِّ

يا يدبنييي لن تدتقييي ميي ييلي   اماع واألحاديييت ايتييي  ييي لف ييل ي سيياما ن األحاديييت مييا  ييو لف يل ي س 

حديت األحكامع ولحاديت ايف ائل ايصيحيحة ايتيي ي ميل هبيا ايسياما إذا ديم ها فهيذه األحادييت  يي 

 لويب.

 َواْنَتِق،،،،،،،،،،ِه َوَأْفِه،،،،،،،،،،مِ ...............   ...........................................

 ِم،،،،،ْن َفائِ،،،،،َدَا َوَلَ َت،،،،،ِ دْ  َم،،،،،ا فِْي،،،،،هِ  - 708 

 

 ...................................... 

ل  إذا كان يف ايحديت فائدة حكميةع لو مسأية دقيقية تحتياج إييب دقية فهيم واديتدبا  فدبي  ايسيام ين 

 ع يهاع وع ب ما فيها من حكم يحتاجون إيي .

 قاا:

 َوَلَ َت،،،ِ دْ  ..................................

 

َتِم،،،ْد   ْْ ،،،ْن ُك،،،لِّ َش،،،ْيَ  َف،،،ْوَث َم،،،ْتَن َوا َْ 

ا فقط وال تزد؛ مين لجيل لن   ل  يستحسن إذا رويت عن مشايي  لن ترو  عن كل شيخ حدي  ا واحد 

 تدوع ايمشايخ وتك ر ايفائدة.

 قاا:

َتِم،،،،،،،ْد  ...........................  ......................................... ْْ  َوا

 709 - ،،،،،،  الَِي إِْس،،،،،،نَاَد َقِص،،،،،،ْيَر َم،،،،،،،ْتنِ َْ

 

 ...................................... 

ييا إذا كانييت متدو ييا قصيييرة؛ ألنيي   كمييا -ل  لنيي  يسييتحب ييي  لن ت تدييي باألدييانيد اي ايييية وخصوص 

ع فرب  ذا اي فظ اييسير حوى من ايم ياين ايك ييرة م     ويت جواما ايك  ل   ♀لن ايردوا  -ت رفون
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ميا فيي  مين ايم ياين لني  يسيتفيد ت ي  وإييها ايساماع فيستفيد ايساما يقصر اي فظ لني  ي يبل ع ايتي يحتاج 

 ليفاظ .قصر ايم اين ايتي ت مدت  ذا ايحديت ما 

جر شيخ األئمة ايستة قاا:  وظيفتديا مائية ي نرييب يف كيل ييوم ديوى ميا »ويذي  رووا عن ع ي بن ح 

 .«جيادلو  شيمية لحاديت فق  قصار  ي ادا شريكية  

ث باألحادييت ايتيي يرويهيا اي قيا  ايم يروفينع د  م   ع   :لن  يقوا ثين لنديا نحيدِّ ا ل  نحن م شر ايمحدِّ

 وتكون  ذه األحاديت قصيرة ايمتن من لحاديت ايفق  واألحكام ايتي يستفيد ا ايساما.

......................................... 

 

 َف،،،،ْتنِ َواْجَتنِ،،،،ِب اْلُمْه،،،،كَِل َخ،،،،ْوَف الْ  

ث لحاديت ايفتن ايتي جر  بين ايصحابةع األمور ايتيي شيجر  بيين   ل  يدبني لال ترو  ليها ايمحدِّ

ي -رضي اهلل اهلل عدهم-ايصحابة  ميا يفهمهيا ع يب خيال  ميا  يي ب  ام ين ر  ألن  ذا يؤد  إيب لن ب ض ايس 

ا لو يحمل شيئ ا من اي نيدة ع ب ب ض ايصحابة ق  ع ي ع فيحمل ح    .╚د 

ث بأحاديت ايفتن.فيدبني لن ت   ث ايداس بما ي ق وه وبما يدزيون  مدزيت ع فال  تحدِّ  حدِّ

اما ع ب خال  ميا  يي ع يي  بسيبب ولن يفهمها ايس   عل  ايفتن خو  ايفتدة؛ ( َخْوَف اْلَفْتنِ ) وقوي : 

 ق ة ع م  وضبل  يهذا ايشأن.

ث ميين ايحييديتإذا فييرغ ايم    األحكييام وايف ييائل يسييتفيد ا ايل بيية عيية يفوذكيير لحاديييت متدوِّ  عحييدِّ

 ايحاضرونع قاا ايحافظ اي راقي: يستحسن يف آخر مج   ايسماع اإلنشادع قاا:

 َواْسُتْحِس،،،َن اإِلْنَه،،،اُد فِ،،،ي األََواِخ،،،رِ  - 710

 

 َبْع،،،،،،َد اْلِحَكاَي،،،،،،اِت َم،،،،،،َع النَّ،،،،،،َواِدرِ  

 ورقيائقع  ار ايتيي فيهيا ز يد ل  لن  يف خاتمة ايمج   كان يستحسن ل ل اي  م لن يذكر ب ض األشي 

يا :ألهنما كما ت  مون كم 
 عإن من ايش ر يحكمةع فايش ر يي  لثير يف اييدف ع فيإذا ت يمن م ياين جدييدة وح 

 يف ايدف  كبير.موقا  ها يكون يها فإن  

فيدبني لن ييتم ايمج ي  بإنشياد األشي ار ايتيي فيهيا حكمية وفيهيا موعظية مين بياب اييرتوي  ع يب  

يايدف ع وألن اي ا إذا كان ذيي  ايشِّ لو فيي    ر فيي  حكمية  ش ر ايمدظوم تأيف  ايدفوسع وترتاح إيي ع خصوص 

 موعظةع فإن ذي  مما يستحسد  ل ل اي  م.

يف ع يو   ميتهم ذكر األش ار بب ض ايحكايا حكايا ل ل اي  م ايتي فيها داليية ع يب  ن  قر  وكذي  لن ي  

 ع ي . مط ب اي  م وصر 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

882 

كا يية لو لكييان فيهييا شيييء ميين ايف   ستحسيينع دييواء  ل  األمييور ايتييي ت سييتنرب وت   لو ايدييوادرع ايدييوادر 

يكدهييا ت ستحسيينع وال ت سييدكرع وال يدبنييي لن  -وإن كييان فيهييا ررابيية-فييةع لو كانييت ميين األمييور ايتييي ر  ايل  

ث بايمدكرا .  يحدِّ

ح بشييء  و ذا ك   من باب تنيير ايجو ع ب ايلايب ب د لن دما اي  م واديتفادع فيدبنيي لن  مين  ييرو 

 األش ار واألخبار ايتي تشحذ ذ د ع وتج    يدتب  ويرتاح هبذا اي  م وال يم    وال يدفر مد .

 :ؒ ثم قاا 

َواِا ُم،،،،،،،،ْتِقنُ  - 711 ْج لِل،،،،،،،،رُّ  َوإِْن ُيَخ،،،،،،،،رِّ

 

 َمَج،،،،،،الَِس اإِلْم،،،،،،َلَِء َفْه،،،،،،َو َحَس،،،،،،نُ  

 م دا ما ايمقصود ب ع و ذا موضا بياين.  ذا ايتيري  مر 

ث باألحاديت يف مجاي  اإلمالء قد  :صود بالتخريْ هناالمق  ث ايذ  يريد لن يحدِّ يقوا  ذا ايمحدِّ

يوجد ريره  و لع م باألحاديتع ولع يم باي يايي بل ال يكون يف  ذا اي  م ي  من ايمدزية وايمكانة اي اييةع 

 مدهاع ولع م بما يحتاج إيي  ايلالب.

رييد  بية لو ايمشيايخ انتقياء األحادييت ايتيي ي  بهياء ايل  ن   ي ب يض  فإذا كان األمر كيذي  فيدبنيي لن ييويِّ  

لو كتياب ايشييخ ويدتقيي ويسيتقر   عم يهاع فيأيت  ذا ايلايب لو  ذا اي ايم فيأخذ كتيب ايشييخايشيخ لن ي  

ع د ايشيخ هبيااألحاديت ايتي  و فيها عايي اإلددادع لو األحاديت ايتي فيها نوع جودة ينرابتها لو تفر   ب ض  

 ثم يأيت ايشيخ ويم يها ع ب ايل بة. عآخر فيدتقيها  ذا ايمدتقي مر  أللو 

َواِا ُم،،ْتِقنُ )  ييذا م دييب قوييي : ْج لِل،،رُّ ج)ع ( َوإِْن ُيَخ،،رِّ ل  يدتقييي ويدتقييلع ل  ي ستحسيين لن يتييويب  (يخ،،رِّ

يد سييائي االنتقيياء واالنتييياب حييافظ مييتقنع وكييان ل ييل اي  ييم يف  ييون ذييي ع كييان مميين اشييتهر باالنتقيياء ا

 وكذي  ايدار قلدي.ع اشتهر بحسن االنتقاء ؒ 

ويذي  نجد ب ض ايكتب ايملبوعة من كتب األجزاء تجيدون قواعيد فيالن تييري  اييدار قلدييع لو 

 انتقاء ايدار قلدي.

ل  انتقياءع لو شيرط ا يهيذه ايق يية م ديب لن  يذا ايجيزء اييذ  تيويب انتيابي   (تخ،ريْ)وم دب ك مية 

ن  و ايراو ؟  و ايحافظ :واتقاءه ايراو   و ايشيخ صاحب اإلددادع فصاحب ايسيدد  يذه  فالنع يكن م 
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ياظ فياتقوا مين كتابي   يذه األحاديت يف ضمن كتاب  فجاء م ل ايدار قلديي لو ايد سيائي لو ريير م مين ايح   ف 

ث هبا ايشيخع   ددع لو اينرابة لو نحو ذي .لدم ها يما فيها من ع و ايس  واألحاديت وحد 

ب انتقيياء األحاديييت ايتييي ت م ييب يف مجيياي  اإلمييالء حييافظ مييتقن؛ ألن حفظيي  ا: يدبنييي لن يتييوي  فيقييو

فإن  ديوق   عأدانيد اع لو يها ميزة م يدةبوإتقان  يجره ع ب األحاديت ايتي يدفرد هبا  ذا ايشيخ لو  و عايم 

  ذه األمور.يف اي  م يدي  ع ب م ل  ذاع بيدما ايل بة لو ايشيخ ربما ال يتدبهوا يم ل 

 :ؒ ثم يقوا 

 َوَل،،،،ْيَس بِ،،،،اإِلْمَلِء ِح،،،،ْيَن َيْكُم،،،،ُل  - 712

 

،،،،ِن اْلَع،،،،ْرِ  لَِ ْي،،،،َ  َيْحُص،،،،ُل   َْ  ِغنً،،،،ى 

ل  لن  ال يستندي ايشييخ لو ايلاييب ب يد اإلميالء عين ايمقاب يةع ال يسيتندي عين ايمقاب ية ايلاييب إذا  

ث ب  لن ي  ما ي  دما عن ايشيخ باإلمالء يدبني ب د لن يفرغ ايشيخ من إمالء  قابيل ايلاييب كتابي  بكتياب حدِّ

 لابق يكتاب ايشيخ ولص  .مد  ييتأكد لن ما يف كتاب  م   ايشيخع لو بفرع  

ث ع ب وج  متودطع يي  في  تلويل وال اقتصارع وندظير هبذا نكون قد فرردا ما يت  ق بآداب ايم   حدِّ

 إذا كان  داك ب ض األدئ ة ايتي نستكمل هبا إن شاء اهلل.
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َؤال  يسأا األخ عن ايرتتيل. :السُّ

قصييود بقييراءة واضييحة بيِّديية  ييذا ايمقصييود بايرتتيييلع يييي  ايم ايرتتيييل  ييو ايقييراءة بتييؤدةع :الَج،،َواب

بيِّديية  ع ال يييي   ييذاع وإنمييا ايمقصييود بايرتتيييل لن يقييرل ايقييارئ قييراءة  لييبتحسييين ايصييو  بييايتالوة وايتد

 سرع فيها بحيت ال يتبين ما يقرؤه. ي  واضحةع ال يدم  فيها ايحرو ع وال

َؤال  ؟َولِْلَحِدْيِ  َرتِّلِ   ل قراءة لحاديت بصو  اي حان يدخل يف قوا ايداظم: :السُّ

ايذ  ح رنا يف مجاي  ايمشايخ ومدهم ايوايد وديم دا مدي ع ال بيأس مين قيراءة ايحيديت  :الَجَواب

س ال بأس ب :قراءة فيها كما يقوا لخونا وكان اي حن عدد ل ل اي  م وال يسيتدكرون ع ع ذي يحن وفيها جر 

قييييراءة األحاديييييت لو قييييراءة ايقييييرآن ع ييييب لننييييام  ييييذه  إنمييييا ال يدبنييييي لن تكييييون ايقييييراءة دييييواء  

  ذا ال يجوز..................................... 

 ذا كان ايمشيايخلما لن يقرل ايقارئ ايقراءة فيها شيء من ايت حين كما عب ر ايسائل ال بأس بذي ع و ك

 ون بأنفسهم.ؤلو نحو م يقر ي قرل ع يهم

َؤال  ذكر  لن لطوا األحاديت لحاديت األحكام ليي  لحاديت اي قائد لويب؟ :السُّ

لحاديت اي قائد  ي نف  لحاديت األحكامع  ي رلس لحاديت األحكيامع لحكيام اي قييدة  :الَجَواب

يح وتلبييقع لو يفهم  فيهيا إييب شير   تاج  اماع وال يحايبيِّدة ايواضحة ايتي يفهمها ايس   ا ع يب خيال  ميا  يي ه 

ا لويب.  ع ي   ي لي  

َؤال ستم ي؟ :السُّ   ل يقوم مكر ايصو  اييوم مقام ايم 

ستم ي. :الَجَواب  بل  و لدق من ايم 

َؤال  إذا كدت خرج ايمسجد ودم ت لحد ايمشايخ يقرل؟ :السُّ

 يمع ومير بديا يف دروس م يت يكيون  يو خيارج صحي ع وكيان ب يض ل يل اي   ذا دماع   :الَجَواب

ثع وقا ي دسائي  عوايشيخ يف داخل ايبيت عايبيت ا.ؒ و و يحدِّ ا مستقيم   ع وكان دماع  صحيح 

عن طريق برام  ايت يفزيون لو ميا شياب  ذيي ع  يل  يذا ديماع ايسماع  و ايذ  ي شكل  و يسأا عن 

 صحي  لم ال؟
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ا يف ايوقيت نفسي   يل  يذا باشر فهذا ال ش  لني  لما إذا كان رير م   ريير صيحي ع يكين إذا كيان مباشير 

ا  ايسماع صحي  لو ال؟ فيما لن  يبدوا لني  يشيب  ايسيماع يف ايهياتفع وييو ديم ت يف ايهياتف يكيان ديماع 

ا إذا تأكد  من صاحب ايص   ث  لحد ل ل اي  م و و يف ب يد عين طرييق ايهياتف ي دي و ع صحيح  يو حد 

 لن  ذا ايشيو  و اي ايم فالنع لو ايراو  فالنع فإن ايسماع صحي . بحديتع وتأكد  مد ع تأكد 

وكذي  ايحاا إذا كان نقل  يذا ايسيماع عين طرييق ايت يفزييون لو شييء مين  يذا لو عين طرييق اآلن 

ا. ا لي   ا صحيح   ايجواال  و و مباشر فيكون دماع 

ث بكيذاع  يذا ديم ت  :فال يجوز يي  لن تقيوا عشا دهلما إذا كان يف وقت م ب ولنت ت   فالن يا يحيدِّ

ألن  يم تسم   يف ايوقت نفس ع وإنما دم ت  ب د لن م ب  يذا األمير يكيون ايسيماع ريير  عتديي  صنير

 مباشر.

َؤال ن دتذكر؟ :السُّ ن ذكر  ليي  األويب لن يقوا م   قوا ايمستم ي م 

 دب ايمستقبل.كال اي بارتين جائزتانع ت رفون ايماضي يؤوا بايمستقبلع يأيت بم  :الَجَواب

،َؤال فهيل ييدخل يف  يذا خييتم  عبايدسيبة يتدوييا ايسيماع ميين ايشييوخ الديتكفاء ايشييوخ ايسييماع :السُّ

 فيتدوع ب  ايشيوخ ي لايب؟ ي شرح وتدويا شيوخع نيتم كل كتاب ع ب شيخ

صيل  :الَجَواب ا يف حد ذات ع ايمقصيود ايمهيم لن تحِّ يي  ايمقصد ايتدوياع تدويا ايشيوخ يي  مقصد 

ل ما ايراوية ايدرايةع فإذا حصيل  يذا ب يدد  ع لوالع وتكون عن شيوخ ثقا  ثاني ادانيد عايية ل يسيير  وتحصِّ

ل عن  ذا ما ييي  عديد  يذاع لميا إذا كيان شييخ واحيد لن  ت   :هو فائدا التنويعع كبير فال بأس لو ب دد   حصِّ

ال داعيي يتك يير ي شييوخع وإنميا في عيف صفا  راضية مين اي  يوم وثقية وتواضاك ما دون عداء دون عداءع 

 االدتك ار من ايشيوخ بسبب لن  قد يكون عدد  ذا ما يي  عدد  ذا.

 .جاي  ريرهلنت ال ت ر  خلأ شيي  حتب ت   :وهناٍ فائدا أيًضا يذكرها أهل العلم يقولون

ا تدويا ايشيوخ ي   ميا لع ون يي  مييزة ييسيت عديد ايشييخ اآلخيرألن كيل شييخ يكي عفيد  ذا ايجانبفأي  

ا. عمجرد ايرربة يف االدتك ار ا جيد   فهذا يي  مقصد 

 يبقب اجتداب األيقاب ايموضوعة مل وبا؟ ل     : السؤال

ع لما ما يوجد مين يقيب يف  :الَجَواب ايبحت ايذ  ذكرناه يا إخوان يف األيقاب ايتي لنت تذكر ا ابتداء 

 شييي  كيان يكين لنيت مي ال  ع يتصيانيفنيير ميا يف اداخل اإلدداد فأنت تقرؤه كما  وع ال يجيوز يي  لن ت  
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ر  ب  لو يم ي  ير  بي ع فيإذا  ي  ر  ب قب فهدا ت دظر ايمسأية  ل  ذا اي قب كان يكر   لو ال يكر  ع  ل ع 

 كان يكر   ال يدبني ال يجوز ي  لن ت قب  ب .

َؤال  رس إيب يوم آخر؟مكن نقل ايد  ي   ل      :السُّ

لن ندتهيع بقي يدا درديان تقريب ياع يف ايفصيل ايقيادم نتفيق ع يب ايفصل لوشكدا  ذابايدسبة يه :الَجَواب

 يوم آخر إن شاء اهلل.

َؤال  و ل ايمستم ي يكتب ما يب ِّ ؟ عكيف يؤد  ايمستم ي ما دم   :السُّ

    و ي ل ايسائل يقصد كيف يكتب عن ايمستم ي ما دم   من ايمستم ي؟ :الَجَواب

يبين فيقوا: لخرين ايشيخ فالن باديتمالء فيالنع وييو تيرك  وي  لنع ي  لن يقوا لخرين ايشيخ فالن -

 ذكر ذي  ال بأس.

َؤال  ما م دب محص ة؟ :السُّ

ل :الَجَواب   و ايذ  يؤد  ما دما كما دما وكما قاي  ايشيخ. :المحصِّ

َؤال ا ع ب باب ايتحديت؟قبل ايدرس ... حديت قراءة شيء من ايقرآن  :السُّ  قياد 

ال  يذا ابتيداء ع ي بيتيقراءة ايقرآن يف بداية ايسماع ذكروا حدي  ا يف  ذاع يكد  ال  و بايدسبة  :الَجَواب

ع فيدبنيي تركي  يف ب يض األحيواا يكيي ال ال ي بيتتالوةع ايتيزام  يذا بفتت  البد يكل ي مج   لن ي  ي بتع 

ا.  يكون الزم 

َؤال ا لم يف مجياي  اي  يم ك هياي هيد ومجياي  اآلال  يف ذيي    ل كان ح ور اي شيرا  مين :السُّ

 ايسماع؟

 هم.عدد ب ض ل ل اي  م يف مجايس واايمقصود مجاي  ايسماعع وربما ح ر :الَجَواب

َؤال  ذكر اي راقي لن  يجتدب ايش  يف شيئ ا من لحاديت ايصفا  اإليهية؟ :السُّ

لحاديت ايصفا  ايتي ال تشكل ع يب ايسيام ين ال يشيرت  تيذكرع لميا األحادييت ايتيي قيد  :الَجَواب

ثفهمها ايساما ع ب خال  ما  ي ع ي  فهذه  ي ايتي ث هبا ايمحدِّ  .ي يدبني لال يحدِّ

َؤال  ؟اا عن آداب ط ب ايصر ع ب اي ايم ذا دؤ :السُّ

 يف ايدروس ايقادمة. -إن شاء اهلل- ذا يأيت  :الَجَواب
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َؤال ِم،نُْهْم َلَفرِيًق،ا َيْل،ُووَن  َوإِنَّ ﴿ؒ ل ايقراءة يف  ذا ايجرس لو ايدنميةع ال ييدخل يف قويي  ت يايب:  :السُّ

 ؟[78]آا عمران:ؒ﴾َؒأْلِسنََتُهْم بِاْلكَِتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلكَِتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلكَِتاِب 

ع وال ♀ال يدخل ألن   و يقرل بقراءة بيدة واضحة لن  ذا ايحديت حديت ايدبي  :الَجَواب

 يشتب  بحديت ريرهع ما يذكره ايسائل.

ؤَ  لن لحد مشاييي قد لدركداه و و ع يب فيرا  ايميو ع لخيذنا عدي   من األشياء ايتي لتذكر ا :الالسُّ

ت يايبع فأنيا  ؒ  اهلل اإلجازة و و ع ب ايفرا ع وقد ب   فيوق ايتسي ينع و يو ايشييخ محميد بين عبيد

 يكن من خيالا ايمج ي  تبيين لني  كيان يف كاميل وعيي ع كون رير شاعر لو رير ضابط يحدي  خشيت لن ي

احم،ون ي،رحمهم ال،رحمن ارحم،وا َم،ن يف الرَّ »ويقظت ع وذي  لن ايقارئ كان لحيد اييزمالء فقيرل حيديت: 

مع فقياا يي  ايشييخ: «ماءاألر  يرحمكم َمن يف السَّ  ك  م  م لو ي يرح  ك  م  ح  ير  ين يف األر  ي  ع فيرتدد ارحميوا م 

م»يجوز األمران:  ك  م ويرحم  ك  م  ح  ن يف األر  ي ر   .«ارحموا م 

ا حتب يدقائق اإلعرابع فهذا يدا ع يب ايمسيأية ا ع ب لن  كان و و يف  ذا ايسن اي ايية م  فهذا يد دتبه 

ا بايسن إلن ايشيخ و :ايتي ذكر ا يحافظ اي راقي قبل ق يل إال لن  إذا كيان ضيابل ا قريب ايمائةع ن كان عايم 

ث وال يدكحدث ب ع فال بأس لن ي  ي قل ما ي    عن ايتحديت. فحدِّ

 ايب ل ع   مواهلل ت    

ي ن.
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح   وص   ب اهلل ود  م ع   ب ن ب يِّد ا م 
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 .بسم اهلل ايرحمن ايرحيم

ن يهيده اهلل  إن ايحمد هللع نحمده ونست يد  ونستنفرهع ون وذ باهلل من شرور لنفسدا وديئا  لعمايداع م 

ن ي  ل فال  اد  ي ع ولشه ا فال م ل  ي  وم  د لن ال إي  إال اهلل وحده ال شري  ي ع ولشيهد لن نبيديا محميد 

اع لما ب د: ا ك ير   عبده وردوي ع ص ب اهلل ع ي  وع ب آي  وصحب  ود  م تس يم 

 يف ع وم ايحديت. عؒ نستأنف دروددا يف شرح ليفية ايحافظ اي راقي 

درسع اي  يمع كميا ال ييفيب وم دا يف  يذا ايييومع آداب طاييب ايحيديتع و يي بدايية جييدة يهيذا ايي 

 من ايدوافل ب د ايفرائض. ۵ع يكمع اي  م ايشرعيع ف    عظيمع و و من لعظم ما ي تقرب ب  إيب اهلل 

َيْرَفِع اهَّللُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ،ِذيَن ُأوُت،وا اْلِعْل،َم َدَرَج،اَت َواهَّللُ بَِم،ا َتْعَمُل،وَن ﴿ؒ: ▐يقوا اهلل 

 .[11مجادية:]ايؒ﴾َؒخبِيرب 

َمن ُيرد اهَّلل به خيًرا »: ♀ قاا: قاا ردوا اهلل ◙ويف ايحديت ايصحي ع عن م اوية  

 .«يفقهه يف الدين

ر اهَّلل ام،رأ س،مع من،ا ح،ديًثا، فبلغ،ه إل،ى » ¶ويف حديت زيد بن ثابتع وحديت ابن مس ود  نضَّ

َ  أوْى ِمن سامع، وُربَّ حامل فقه إل،ى َم، ن ه،و أفق،ه من،ه، وُربَّ حام،ل فق،َه ل،يس من لم يسمعه، فُربَّ ُمَبلَّ

 .«بفقيه

ييإن شيياء اهلل ت  -ف ييل اي  ييم عظيييمع وط بتيي  يف مييدارج اييييير وايفييالح ف ع يكيين  ييذه ايلريييق -ايب  

اي  مياء ببييان ت ي  اآلداب وت ي   وييذي  ا يتم   عايمدازا اي اييةع يها شيروطها وآداهبياإيب  ذه ايموص ة 

ا يف ع م ايحديت و  يف لصوا ايفق .ايشرو ع خصوص 

فإن من ع وم ايحديت ولبواب  ايتي اعتدب هبا ايمصدفون ولوردو ا يف ضمن كتبهمع نوع آداب طاييب 

ثع ويف لصوا ايفق  تك موا ع ب ايم   حدِّ جتهد وشيروط  وآدابي  إييب ريير ذيي ع فهيذا ايحديت وآداب ايم 

 يديدا ع ب عداية اي  ماء ببيان  ذه اآلداب.

 نحن لحوج إيب ك ير  من األدب من حاجتدا إيب ك ير  من اي  م. :همواشتهر من كَلمهم قول
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ثيم تيأدب  عألن طايب اي  م إذا تأدب بآداب ع قبل ذي  ع مهيا علدب ايدف  قبل لدب ايدرس :وقالوا 

ل ايك ير من اي  م يف ايوقت اييسير. ا ي حصِّ ر ايلريق ع ب نفس  يف د وك ط ب اي  مع ولي    هبا فإن  ي قصِّ

ا يسهل ع ي  ما يص ب عل ريرهع فهذه فوائد عظيمةع إذا تأم ها ايلايب ع م ضيرورة لن ي ير  ولي   

 ولن ي مل هبا ويتأدب هبا. ع ذه اآلداب

جياما »كبيرةع فمن لشهر ايكتب ايمؤي فة يف ذيي ع كتياب  وكما دبقع اعتدب اي  ماء هبذا ايباب عداية   

 ا في  آداب طايب ايحديتع وآداب ايمتفق  وايفقي .وقد جمع ؒ البن عبد اير  «بيان اي  م وف   

ايجياما ألخيالق »ثم صدف ب يده ايحيافظ ايفقيي  ايبنيداد ع كتيابين عظيميين يف  يذا ايبيابع و ميا  

ولميا  ع فج  ي  آلداب طاييب ايحيديت «ايجياما»فأميا  «ايفقيي  وايمتفقي »وكتياب  «ايراو  وآداب ايساما

فيال ع اخ ية ومشيرتكة يف ك يير  مين اآلداب ش  لن اي  وم ايشرعية متدفج    ي فقي ع وال «ايفقي  وايمتفق »

يستندي طايب ايحديت من م رفة آداب ايفقي  وايمتفق ع كميا ال يسيتندي ايمتفقي  مين م رفية آداب طاييب 

 ايحديت.

تب ييا يليفيية ايحجييم وربمييا تكييون متيصصييةع فمدهييا بايدسييبة يلايييب ايحييديت كتيياب ك   ديياك كمييا لن  

ير يكتياب ايجياما البين ج   «ما وايمتك ِّم يف لدب اي ايم وايمت  متذكرة ايسا» يتص  ماعيةع و يو بم ابية ايم 

 إال لن  عظيم ايفائدةع كبير ايقدر. ي يليبع ما زيادا  مهمةع و و وإن يل ف حجم

ا بايدسبة ي يا ميا  «أدب الع،الم والم،تعلم»يزرنيوجي امما ل يِّف في  كتاب  «آداب الفقيه»يولي   و يو لي  

 إال لن  في  فوائد عظيمة ونفيسة ال يستندي عدها ايلايب. لافة حجم ي

ن ي تدي   ا ديماه باألدب والهعرولما م  ايحيت ع يب حفيظ »ع فإن  لي ف فيي  لبيو  يالا اي سيكر  جيزء 

 لو ايحت ع ب حفظ اي  م.« اي  م وط ب 

  يصها.وال يستندي عن لن يقتديها ويقرل فيها وي عوكل  ذه ايكتب ملبوعة متداوية

وميا يتبقيب مين آداب ت يم ط بية اي  يم  «ألفيت،ه»نمر يف  ذه ايدروس ع ب ما ذكره ايحافظ اي راقي يف 

ون  ذه اآلداب شب  جام ية  مان ية هناية كل درس لو يف ايدرس ايتايي يتك فدستدركها يف ع ب وج  اي مومع

 ايتوفيق وايسداد. ۵إن شاء اهلل ت ايبع ونسأا اهلل 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 آَدعُب َطهِ ِب ع  َحِدْيِث

 َوَأْخِل،،،،،ِ  اّلنِيَّ،،،،،َ  فِ،،،،،ي َطَلبَِك،،،،،ا - 713

 

 َوِج،،،،،،دَّ َواْب،،،،،،َدْأ بَِع،،،،،،َواِلي ِمْص،،،،،،رَِكا 

ْحَلَ  - 714   َوَم،،،،،ا ُيِه،،،،،مُّ ُث،،،،،مَّ ُش،،،،،دَّ ال،،،،،رَّ

 

 لَِغْي،،،،،،،،،،رِِه َوَلَ َتَس،،،،،،،،،،اَهْل َحْم،،،،،،،،،،َلَ  

َم،،ْل بَِم،،ا َتْس،،َمُع فِ،،ي اْلَفَض،،ائِلِ  - 715  ْْ  َوا

 

،،،،،،،،،،يْ   ْل،،،،،،،،،،ُه َوَلَ َتَثاَق،،،،،،،،،،لِ َوالهَّ  َ  َبجِّ

َلْي،،،،ه َتْ ،،،،وْيَلَ بَِحْي،،،،ُ  َيْض،،،،ُجرُ  - 716  َْ 

 

 

 َوَلَ َتُك،،،،،،،،،،ْن َيْمنَُع،،،،،،،،،،َك التََّكبُّ،،،،،،،،،،رُ  

،،،،ْن َطَل،،،،َب َواْجَتنِ،،،،ِب  - 717  َْ  َأو اْلَحَي،،،،ا 

 

 

،،،،َماِ  َفْه،،،،َو ُل،،،،ْؤاب َواْكُت،،،،ِب    َك،،،،ْتَم السَّ

 

 

الِي،،،،،،م َوَن،،،،،،اِزَلَ  - 718 َْ  َم،،،،،،ا َتْس،،،،،،َتفْيُد 

 

،،،،،اطَلَ َلَ كَ   َْ ،،،،،ُيْوِ  ِص،،،،،ْيتم   ْث،،،،،َرَا الهُّ

،،،،،ذِ  - 719   َوَم،،،،،ْن َيُق،،،،،ْل إذا َكَتْب،،،،،َت َقمِّ

 

 ُث،،،،،،،،،،،،،مَّ إذا َرَوْيَت،،،،،،،،،،،،،ُه َفَف،،،،،،،،،،،،،تِّذِ  

،،،،مِ  - 720   َفَل،،،،ْيَس ِم،،،،ْن َذا َواْلكَت،،،،اَب َتمِّ

 

ُه َلَ َتنَْتِخب،،،،،،،،،،،ه َتنْ،،،،،،،،،،،َداِ   َْ  َس،،،،،،،،،،،َمَا

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 َك،،،،،،اَوَأْخِل،،،،،،ِ  اّلنِيَّ،،،،،،َ  فِ،،،،،،ي َطَلبِ  - 713

 

 َوِج،،،،،،دَّ َواْب،،،،،،َدْأ بَِع،،،،،،َواِلي ِمْص،،،،،،رَِكا 

ْحَلَ  - 714   َوَم،،،،،ا ُيِه،،،،،مُّ ُث،،،،،مَّ ُش،،،،،دَّ ال،،،،،رَّ

 

 ...................................... 

ذكر يف  ذين ايبيتين عدة مسائل مهمةع بايدسبة إيب طايب ايحديت خاصةع ويلايب اي  م ع ب وجي   

 عام:

خالص يف ط ب اي  م بيأن يديو  طاييب ايحيديت وطاييب اي  يم وجود اإلخالص اإل األمر األول: 

ب إييي ع ولن يحيوز وايتقير   ▐بل ب   ذا اي  م ايذ  ي  ت   ايمدزية ايرفي ةع لن يدو  ب  وج  اهلل 

 .▐األجر مد  

وال يدو  بل ب  ايصيت وايمدزية وايرئادةع ولن يقاا فالن عاي مع لو فالن طايب ع يمع لو فيالن عديده 

 .▐رايةع لو نحو ذي ع وإنما يل ب  ذا اي  م يتقرب ب  إيب اهلل م رفة ود

ا م  ع يف خالا ط بي  ي   يم ومسييرت ع حتيب   فهذا لوا واجب يدبني يلايب اي  م لن يستح ره دائم 

اع ع ي  لن ي اي  نيت  ويصححها ما ادتلاع.  وإن ب   مد  مب ن 

ينَ َوَما ُأِمُروا إَِلَّ لَِيْعُبُدوا ا﴿ؒ:۵يقوا اهلل   [.5]ايبيدة: ﴾ؒهَّللَ ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ
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 .▐؛ حتب تكون مقبوية مد  ۵ني و اي بادة هلل وفأمرنا لن ن ي و ايدينع 

ييا يوجيي  اهلل۵واي  يم ميين اي بييادا  ايتييي ي تقييرب هبييا إيييب اهلل   ع فيدبنييي لن يكييون  ييذا ايل ييب خايص 

▐. 

 :ورد يف هذا الباب أحادي 

 و حسنع من لص  ما ورد يف ايتحذير من إخيالا ايدييةع ايحيديت ايلوييل مدها ما  و يص  ومدها ما 

بون يف ايد ي «صحيح »ايذ  لخرج  اإلمام مس م يف  ارع فيذكر ميدهم رجيل  قيرل ايقيرآنع لو اي الثة ايذين ي  ذ 

إنما ت  ميت »قاا:  اي  مع وقرل  ايقرآنع مت  ارع فيقاا: لنا يا ربي ت    اسع فإذا ب  ي دفا ب  إيب ايد  وع  م ايد  

 .«اي  م وقرل  ايقرآن ييقاا قارئع في دفا ب  إيب ايدار

بون يوم ايقيامةع و ذا ايحديت في  تحذير شيديدع يمين ل ع يييايف يف  فهو من لوا اي الثة ايذين ي  ذ 

ييت وايشيهرةع ولن ي   لوا مين قياا إني  قيارئع لو إني  عياي مع فيإن نيت  ايدية ايصحيحةع فيدو  هبذا اي  يم ايصِّ

ن داء  نيت  يف ع م  ويف ط ب  يهذا اي  م. ب يف ايدار  و م   ي  ذ 

تك  م يف ثبوت ع يكن م داه ي  شوا دع و و حديت لبي  رييرة  :آخر  داك حديت   ع اييذ  ◙ل  م 

َمن تعلَّم ْلًما مما ُيبتغى به وجه اهَّلل، ل،م يتعلم،ه إَل »: ♀اخرج  لبو داودع قاا: قاا ردوا اهلل 

َرًضا من الدنيا لم يَرح رائح  الجن لُيصيب  َْ». 

ن اخت    ا وعيد  شديد لن  م  فإني  ال ييدخل ايجديةع فيدبنيي يلاييب  عت نيت  يف ط ب  ذا اي  يمو ذا لي  

 حذر من  ذا األمر.اي  م لن يدتب  وي  

ي  مةع قياا:  اد بن د  ظين  لني  ع ل  لني  يدق يب ع يي  ميا ل  «َم،ن طل،ب الح،دي  لغي،ر اهَّلل ُمكِ،ر ب،ه»عن حم 

جازيي  ي   ۵ل ب  ي   م لن  يكون ي  مدزية لو لن يكون ي قبل ايداس ع يي ع فيإن اهلل بيحصل ي ع لو من ظن لن  

 بسوء نيت  عك  ما لراد.

ظه ر من نفس  صيدق اير  : اع م ليها ايحريو ايم  ماءلَ العُ  يقول بعُض  ربيةع قبل ع ب اقتباس اي  مع ايم 

م ع ب األقيرانع واديتماية وجيوه دافسة وايمبا اة وايتقد  تقصد باي  م ايم  وفر  ايت لش إيي  لن  إن كدت 

ييايد يي لييام ايييدنياع فأنييت ديياع  يف  ييدم ديديي ع وإ ييالك نفس    وبيييا آخرتيي  بييدنياكع اس إيييي ع وجمييا ح 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

892 

  بائرةع وم  م  م ين  يي  ع يب عصييان ع وشيري  يي  يف خسيران ع و يو فصفقت  خادرةع وتجارت  

 طريق.كبائا ديف  يقاطا 

وإن كانت نيت  وقصدك بيد  وبين اهلل ت ايب من ط يب اي  يمع فايهدايية دون مجيرد ايرواييةع فأبشير 

ي ت  .«فإن ايمالئكة تبسط ي  لجدحتها إذا مشيتع وحيتان ايبحر تستنفر ي  إذا د   

 .۵فهذا يبين يدا ل مية إصالح ايديةع ولن يل ب اإلنسان لو طايب اي  م  ذا اي  م يوج  اهلل 

كييف ن صي   نياتديا ميا ك يرة اييليورةع ف ه  دام لن األمير كيذي ع و يو هبيذ   : مياقد يس،أل س،ائل يق،ول

 واجتماع ايهوى وايشهوى وايرربا  ايميت فة؟   عايصوار

ئ ل اإلمام لحمد  :فالجواب ْن ذلك ا  يقيوا: ييي  لف يل مين ط يب اي  يم  ؒ لن  د 
يم  حيدما د 

ئ ل  ت نيت ع د   فقاا: بأن يتواضا ويدو  نفي ايجهل عن نفس . ة؟كيف تص  ايدي ؒ يمن صح 

 ييين ع يهيا لن تتواضييا يف ط بيي  وال تتكييرع وال ةع وممييا ي  مين دالئييل صييالح ايدي ي عفييا طايييب اي  ييم 

ا ت  م   م لوديا   ي  قاصرع ولن  ذا اي  م ايذ  عددكع ييي  بشييءع ولن اي   لن   تت اظمع وك ما ازدد  ع م 

 ايتي ت  متها.من  ذه ايم  وما  ايق ي ة 

ا تدو  هبذا اي  م رفا ايج    ل عن نفس  ورفيا ايجهيل عين رييرك فايدياس واإلنسيان ال ييت  م ه  ولي  

  ِّيم رييره ميا م مين لجيل لن ي ميل ب  مي ع ولن ي  قاا عايم  ذا  يوى ال فائيدة مدي ع إنميا ييت    من لجل لن ي  

سن ايدية يف ط ب اي  م.  جه وهع فهذا من دالئل ح 

جا دة وايمحاديبة ي يد   :سن الني  يف طلب العلمأيًضا من ُح  ف  إذا لحي  ايلاييب مين نفسي  ك رة ايم 

حاديب نفسي  ويصير   يذه ايدييةع    م ايرئادة لو ايماا لو نحو ذي ع فإن  يدبني لن ي  ي    لن  يررب يف ط ب  

 طيبةع فك رة ايم  وي  
 إصالحها. ع ب -إن شاء اهلل-حادبة وايم ايجة يهذه ايدية يدا ص حها بدية 

إن الرج،ل لي ل،ب »: ؒ وقل  لن يس ب اإلنسان يف م ل  ذا إال وتص   نيت ع وييذي  قياا م مير 

 «.العلم لغير اهَّلل، فيأبى العلم إَل أن يكون هَّلل، ما معنى هذا الكَلا 

وإذا بي  ييت  م اي  يمع  عم داه لني  يبيدل يف ط بي  وإذا نيتي  فاديدةع يرييد يأخيذ وظيفية يرييد يأخيذ مكانية

يت  م لن  ذا اي  م يهدي  إيب اي مل ايصاي ع ولن  ذا اي  م ال ي قبيل مدي  إال إذا صي حت نيتي ع ولن  يذا و
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ة ايفاديدةع ويبيدل فإذا ع م  ذه األمورع وإذا ب  يرتاجا عين ت ي  ايدي يع إذا فسد  نيت  ي ود إيي  وباال   اي  م

 .۵يص   نيت  حتب تكون يوج  اهلل 

يف اَلش،تغال  اهَّلل تعالى َلمرئ ْل،ى س،ما  الح،دي ، وحض،رته ني، ب  إذا ْ اَ »: ؒ يقوا اييليب 

، ويح،رص ْل،ى ذل،ك  بادر إلى السماعينه ْليه، ثم يُ قدا المسأل  هَّلل تعالى أن يوفقه فيه، ويُ به، فينبغي أن يُ 

 «.من غير توقَ  وَل تأخير

يا: مميا ي يدي  ع يب إصيالح نيتي ع دوام ديؤا ؟ما معنى هذا الكالم صيالح  ۵ا اهلل يقوا يي  لي  

ع فيإذا ع   ير  ع يي  ايدييةع ۵ايدية؛ ألن  ين ي وفيق إال مين وف قي ع وال ديهل إال ميا ديه   ع وال عيون إال بي  

لن ي يدي  ع يب إصيالحهاع وع يب لن تكيون خايصية  يي   ۵وك ر  ع ي  ايدوايا رير ايحسدةع فاديأا اهلل 

 ت ايب.

 هذا ما يتعل  بفصَلح الني  ْلى وجه اَلختصار.

 ( َوِجدَّ )  :ؒ دتقل ب د ذي  إيب قوا ايحافظ اي راقي ن

ولن تتقرب هبيذا اي  يمع  عي و نيت  يف ايل ب بأن تدو  عن نفس  ورفا ايجهل عن ريركب د لن ت  

ع يدبنيي لن تيالزم ايجيد يف ايل يبع ولن ۵ود وك طريق  اييذ  يوصي   إييب ايجديةع تديو  بي  وجي  اهلل 

مادام لن  هبيذه ايمدزيية اي اييية  -كما تقدم-ألن اي  م ع تبذا ايجهد في عاييةع ولن تصر وتكون  مت  في  

ولن في  ملايب ومشياق يدبنيي لن تصير ع يهيا  عفكل لمر  ع ت مدزيت ع فال ش  لن في  ص وبة يف تحصي  

 حتب تصل مد  إيب ما تريد.

ينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا﴿ؒ:۵يقوا اهلل 
 .[69]اي دكبو :ؒ﴾َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِ

هييدهع ويبييذا طاقتيي  يف مرضيياة اهلل ل :ل  يزيييده  دايييةع فيهدييي  إيييب  ۵؛ فييإن اهلل ۵ن ايييذ  يبييذا ج 

ي  مين اي  يمع ي 
ذيل يي  اي وائيق وايصي اب ايتيي ايلريق ايصحي  يهديي  إييب صيالح نيتي ع يهديي  إييب مزييد 

 تواجه ع فيرزق  من حيت ال يحتسب.

ا ال بد من بذا ايجهد وايل  اقة يف دبيل تحصيل  ذا اي  م.فإذ 

َل ُيس،ت ا  »لني  قياا:  «صيحيح »ولخرجي  اإلميام مسي م يف  ؒ ومما ل ث ر عن يحيب بن لبي ك يير 

 .«العلم براح  الجسم أو براح  الجسد
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ع م  ما راحة ال يجتم انع اي  م يحتاج مد  إيب دهرع يحتاج مد  إيب ت بع يحتاج مد  إييب بيذا 

ا.جهد  كبير يف تحصي  ؛  ا جيد  ا حسد اع لو مب ن   من لجل لن تب   مد  مب ن 

َل ي لب هذا العلم َم،ن ي لب،ه بالتََّملُّ،ل، وِغن،ى ال،نفس ف،ُيفِلل، ولك،ن َم،ن »: ؒ ويقوا ايشاف ي 

 .«طلبه بذل  النفس، وضي  العيذ، وخدم  العلم أفلل

ويدا وايكسل واالدتنداء وايتكب   ا ايحياء  رع والل  لن اي  م ما  و بايم لع وايه  الع  -كما ديأتيدا-لي  

اي  م ديحتاج مد  إيب لن ت ذيل نفس  عدد ل ل اي  مع ولن تتحميل ضييق اي ييشع وتتحميل ميا ي رتيي  

 بسبب ايتفرغ يهذا اي  م.

ا اي  م إنما يكون بيدمت  ببذا ايجهد في  بكتابت  وتقييده وايرح ة إيي  وايذِّ   اب وايمجييء مين ولي  

ل اإلنسان ما يريد من اي  م.ع واقتداء ك   لج     تب ع فبهذا ي حصِّ

 ويقوا ايشاعر:

ا  وإذا كانيييييييت ايدفيييييييوس كبيييييييار 

 

راد يييا األجسيييام     ت بيييت يف م 

رييد لن تصيل ايدرجية اي  ييا يف  يذا اي  يمع فهيي فايدف  ايكبيرة تريد لن تحصل ايم يايي يف اي  يم ت   

ويكيون يف شيدة ت يب  وضييق  مين  عف يت ب ايجسد م هاع يت يب ميا  يذه اييدويذي  تت ب ايدف  م ها 

 اي يش.

 يقول العلماء
 
عد  قيمة كل »: ع وايذ  ي روى◙: يي  ك مة لحق ع ب ط ب اي  م م ن قوا ع ي

 .«امرئ  ما ي حسد 

ل  يقويون: إذا تأم يت يف  يذه ايك ميةع ب  يت فيي  ايهميةع وب  يت فيي  ايدشيا ع فأنيت قيمتي  ميا 

ا ت حسد ع فإذا كدت ع   ا فقيه  ا م  ايم  ا فقيمتي  لني  عيايم م  فقيمت  لن  عايم  فقي ع إذا كدت عايم  ث  ثع حدِّ حيدِّ

وإذا كدت طايب ع م  صنير فقيمت  طايب ع م  صنيرع وإذا كدت ال تل يب اي  يم وجا يل فقيمتي  لني  

 جا ل.

ة ف ذي  يدبني يل بة اي  م لن ت  و   متهم من لجل لن تكيون يهيم ايمدزيي عفقيمة كل إنسان ما ي حسد 

سن ايدية يف  ذا اي  م.  ايليبة ما ح 

 ع ب د قوي  ؒ ثم يقوا 
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 َوِج،،،،،،دَّ َواْب،،،،،،َدْأ بَِع،،،،،،َواِلي ِمْص،،،،،،رَِكا  ......................................

 (َواْبَدْأ بَِعَواِلي ِمْص،رَِكا) هده وطاقت ع قاا:إذا لخ و طايب اي  م نيت ع وجا د نفس  يف ذي  وبذا ج   

حديت ع يب وجي  اييصيوصع فيدبنيي لن يل يب ايحيديت ع يب ل يل ب يده لوال  قبيل لن بايدسبة يلايب اي

هيدهع ويبيذا ألن  إذا كان ما يحتاج  موجود  يف ب دهع ف ماذا يبذا ماي  ويبذا ج   مفكر يف ايرح ة إيب رير ي  

 ايت ب يف شيء  و موجود عدده؟!

د  يف ب يدهع ول يل ب يده عديد م مدي  فال يدبني لن يرحل يف ط ب اي  م لو ايحديتع و ذا اي  م موجو

 ايكفاية وعدد م مد  ما يريد.

ا، في،ديم اَلخ،تَلف إلي،ه، »: ؒ  يقوا اييليب ًْ وَيعَمد إلى أسند ش،يو  ِمص،ره، وأق،دمهم س،ما

قدا السما  منه، وإن تكاف،أت أس،انيد جماْ،َ  م،ن اله،يو  يف العل،وا، وأراد أن ويواصل العكوف ْليه، فيُ 

 .«بعضهم فينبغي أن يتخير المهورا منهم ل لب الحدي يقتصر ْلى السما  من 

اع  ن األع يب ميدهم إديداد  ل  لن  يبدل بأخذ اي  م عن ل ل ب دهع و يدظر فيهم إذا كانوا متوافرينع يدظر م 

ن األك ر ردوخا يف  ذا اي  م  واألخذ عدهم. فيبدل باألخذ مد  م 

األش،راف وذوي األنس،اب فه،و أول،ى أن ُيس،َمع  وإذا تساووا يف اإلسناد والمعرف ؛ فمن كان من»قاا: 

 .«منه

ينا ْ،ن الح،اف  أب،ي الفض،ل ص،الل ب،ن أحم،د التَّميم،ي، ينبغ،ي ل ال،ب »يقوا ايحافظ اي راقي:  وُروِّ

نَِي به أن يبدأ بكتْ  ُْ ب حدي  بلده، ومعرف  أهله منه، وتفهمه وضب ه حت،ى يعل،م ص،حيحها الحدي  وَمن 

ل،،مب وْلم،اء ق،،ديًما ِْ  هِ   به،،ا، وأح،والهم معرف،ً  تام،، ، إذا ك،ان يف بل،دِ وس،قيمها، ويع،رف َم،،ن أه،ل الح،دي

 .«وحديًثا، ثم يهتغل بعده بحدي  البلدان والرحل  فيه

ا طايب اي  م يدبني لن يبدل يف ط ب اي  م بأخذه   ع واشتهر عن ب ض ل ل اي  يم لهنيم عن ل ل ب ده   إذ 

 يف ب داهنم. يم يرح وا اكتفاء  بما عدد م

فإن اينايب ع ي  لن  لخيذ مين ل يل ايمديدية وابين لبيي اييدنيا صياحب ع ؒ   اإلمام ماي  من ذي

ل  عجائييب - فيهييا عجائييب»ايتصييانيف ايك يييرة واألجييزاء ايمشييهورة ايتييي يقييوا فيهييا ايحييافظ ايييذ بي: 

دية وايكفاية -ايمرويا  إييب ويذي  ييم يحيت   «قايوا: يم يرحل من بنداد ألن  وجد ع ماء بنداد فيهم اين 
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ايرح ة إيب رير م ف ذي  ايرح ة كما ديأيتع ال تكون إال ب د لن يستدفذ ايلايب األخذ عين شييوخ ب يدهع 

 ثم ب د ذي  إن شاء رحل.

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َواْب،،،،،،،،،،،َدْأ بَِع،،،،،،،،،،،َواِلي ِمْص،،،،،،،،،،،رَِكا  ........................................

 َوَم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا ُيِه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،مُّ  - 714 

 

 ...................................... 

ين  يو عيايي  ل  ابدل بل ب األ مع ثم ايمهمع ثم ما دوني ع ل  األ يم مي ال  مين ل يل اي  يم يف ب يدك م 

ن ي  خرة عظيمية ولديانيده عاييية و يو راديخ  يف اي  يمع يدبنيي لن ي بيدل يف  ن عايي اإلدداد كبير يف ايسِّ ايسِّ

ن دون . ن دون ع ثم م   األخذ عد ع ثم م 

و ي ايبدء بياأل م مين ناحيية كتيب ل يل اي  يمع وتبيدل مي ال  بأحادييت األحكيامع  :ا ناحي  أخرىأيًض 

ا لحادييت األحكيام ويشيرحها في بيدل بي  قبيل لن تبيدل  عتقدمها ع ب لحاديت ايف ائلع فإذا كيان لحيد  ي سيم 

 بأحاديت ايف ائل ودماعها وشرحها.

،»يوكذي  تبدل باأل م من ناحيية ايروايية فايبيدء بي يدن لوييب مين ايبيدء بايم ياجم  «نيْ َح يْ حِ الصَّ ثيم ايس 

 وايمشييا  واألجزاء.

وق   ع ب ذي  يف دائر اي  ومع يدبني لن يبيدل ايلاييب بياأل مع مين حييت اي  يم األ يمع مين حييت 

 ايمشايخ ثم ايمهم و كذاع فإن ذي  يدا ع ب قوة عق  ع وجودة رلي  يف  ذا اي  م.

كع ل  ب دك ب د ذيي  ترحيل يف ط يب اي  يم ثم يقوا ايحافظ اي راقي ل   ب د لن تفرغ من ل ل م صر 

 فيقوا:

ْحَلَ  - 714  َوَم،،،،،ا ُيِه،،،،،مُّ ُث،،،،،مَّ ُش،،،،،دَّ ال،،،،،رَّ

 

 لَِغْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رِِه  

إذا ادتدفذ  ما عدد ل ل ب دك من ايسماع وايقراءة ع يهمع فب د ذي  ما دام لن  عددك ن همة ورربية يف  

 االزديادع فيدبني لن ترحل إيب رير م.

لبِّقون يهذا ايشأنع فنيايبكم قيد  -ايحمد هلل-وبايدسبة يكم يا م شر ط بة ايجام ة اإلدالميةع فأنتم  م 

 وف ل  كبير لوتيتم إياه وت نب لون ع ي . عقدم من شت ب اآلفاق و ذه مدزية عظيمة
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ح ةع فلايب ايحديت وطايب اي  م ع ب وج   عام يدبني لن يرحل يف ط ب اي  مع وددذكر فوائد اير

و ي تدخل يف ايق ية ايسابقة ق ية األخيذ عين ايشييوخ ل يل ايب يدع لني  ييوحظ لن  :يكن من ل م ايفوائد

َل تعرُف خ أ شيخك ]يقوا اي  ماء: ع واحد  يف اي  مع و ذا ال يدبني ب ض ايلالب لن  يقتصر ع ب شيخ  

 .[حتى ُتجالس غيره

ع ايلايب ايشيوخ بحيت لني  فيدبني ما مالزمة ب ض ايشيوخ ايمتقدين ايراديينع   ا لن يدوِّ يدبني لي  

ع ما ي يلئ في   ذا وما ي يلئ في   ذا ألن  كما يف ايك م ايسيائرة عين  يأخذ صواب  ذا وصواب  ذاع وي د 

د إال ردوا اهلل »: ؒ اإلمام ماي   .«♀كل  ي ؤخذ من قوي  وي ر 

ون بييال  ايصيوابع فأنيت إذا تديوع فاي  ماء وإن لصابوا يف ايك يرع ربما يكون يهيم اجتهيادا  تكي

ا ت درك ايراج  يف ك ير  من ايمسائل بسبب  ذا ايتدوع.  شيوخ ع تدوعت م ارف ع ولي  

ال يقيرل إال يف ايحيديتع  ال يدبني طايب ايحديتباإلضافة إيب ق ية ايتدوع يف ايفدون يف فدون اي  مع 

ثينع وطايب ايفقي  ال ي أخيذ إال عين ايفقهياءع وطاييب اي نية اي ربيية ال وال يدرس وال يأخذ إال عن ايمحدِّ

 يأخذ إال عن اي نويينع  ذا مده   رير صواب.

ع وي   ثين وعين ايفقهياء وعين اي نيويين ويسيتفيد مين يدبني لن يدوِّ شيارك يف ايفديون فيأخيذ عين ايمحيدِّ

ايتييداخل ألن  ييذه اي  ييوم ايشييرعية وآالهتييا بيدهييا ميين  عألن ذييي  يج  يي  يردييخ يف  ييذا اي  ييم عايجميييا

يكين ميا ع  ع ولن يكون عدده عدد  من ايشييوخوايرتابطع ما ال يستندي م   طايب اي  م من لن يدوع مشايي

ا ال ي فهم من  ذا لن ايلايب ي   اب يج   عدد  ذا ايشيخ خمي  لييامع و لديبوعع لو ذي  لي   صب  شب  ي  

 ت طريقة دديدة.شهر ويقفز إيب ايشيخ اآلخر ثم اي ايت ثم ايرابا كل  ذاع ل  ييس

ايمقصود بايتدوع لن تأخذ عن  ذا ايشيخ ل م ما عدده حتب تكتفيع ثم ب د ذي  ما تقتصر بميا لخذتي  

 عد ع وتدتقل إيب شيخ  آخر وثايت ورابا وتتقن عن ايجميا.

 يذا ييي  مين شييمة ط بية  عولما لن تكون شادي ا يأخذ من  ذا ق يال  ومين  يذا ق ييال  ومين  يذا ق ييال  

ايذين يريدون ايردوخ يف ايل بع ولن يكون يهيم يف  يذا اي  يم قيوة ومكانية تيؤ  هم ي مسيتقبل لن اي  م 

 شاء اهلل ت ايب.فاد مدهمع وممن يكون يهم شأن إن يكونوا ممن ي ست

ا ب د لن يفرغ طايب اي  م من ل ل ب ده  .يدتقل ب د ذي  إيب ايرح ة يف ايب دان األخرى عإذ 

   ؟ما فائدة هذه الرحلة
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يا يف ايقيديم-يرح ة يا إخوة قبيل لن نيذكر فائيدهتاع ايرح ية يف ط يب اي  يم ا ميا يف قبيوا يف  -خصوص 

ايجام ا ع وايجام ة تتكفل بمصاريف ودكن الع يف ايقديم يرحل ايلاييب ع يب نفقتي ع وإذا ذ يب إييب 

ا عين األ يلر  ذي  ايب د يدفق ع ب نفس ع ويتكبد لشياء ك يرة تكاييف ور   يدبنيي لن يرحيل إال فيال ع بة وب د 

ا ي   دبر ب ض لموره بحيت يكون عدده مين ايكفايية ميا يسيتندي و و محتاج  إيب ايرح ة تمام ايحاجةع ولي  

 ب  عن لن يك ِّف ايداس اآلخرين لن يدفقوا ع ي .

 إذا لراد ايلايب لن يرحلع لو ادتدفد ما عدد ب دهع ما فائدة ايرح ة؟

ا ما ط بة اي  م اآلخرين.بلبايدسبة يلايب ايحديتع ونرايرح ة يها فائدتان »يقوا اييليب:   ها لي  

 :قاا :أما بالنسب  ل الب الحدي  

ا يف ايب يد ايفيالين عميره  الفائدا األولى: تحصيل ع وم اإلددادع فإن ايلايب م ال  يسما لن  داك شيي 

لديانيد عايييةع فلاييب  مائة ددة لو تس ون ددةع فأدرك لدانيد دم ها من مشايي  قبيل ثميانين ديدةع  يذه

ل  ذه األدانيد اي ايية.  ايحديت يتشو  لن يرحل إيب  ذا ايشيخ ييحصِّ

ا  ذه األدانيد ربما تكون يف ب ده م ال  بيد  وبيين رديوا اهلل  ياع ♀لي   ع مي ال  عشيرون راوي 

 بيدما إذا رحل إيب ايشيخ ايفالين ي  وا إدداده ويصب  ثمانية عشرع لو دب ة عشر.

 : لن ي  و إدداده يف ايرواية.فائدا األولىففًذا ال

ا يأخذ عن ل ل ايييرة واييتمكن يف اي  يمع وقيد يسيما  بايدسبة ينير ايحديت لو بايدسبة ي درايةع لي  

ولدرك مشيايخ فقهياء مين قبيل لخيذ  علن يف ايب د ايفالين عايم م ال  فقي  ي  من ايتمكن يف ايفق  وايدرايية بي 

يل  يذه ايييرة ايقويية عدهم ورديت قدم  يف  يذا  اي  يمع فهيو ييذ ب ويرحيل إيييهم مين لجيل لن يحصِّ

 واي ميقة يف  ذا ايتيصو.

فا ظ وايمذاكرة يهم واالدتفادة عدهم.الفائدا الثاني   : يقاء ايح 

ا ا فائدة مهمةع قد يكون طايب اي  م  و يف نفس  طايب ا نجيب ا متمكد ا راديي  يكدي  ميا ذيي   عو ذه لي  

فيإن  يذه  عن ي قيي ل يل اي  يم اآلخيرين اييذين إذا يقييهم ذاكير م وناقشيهم وديأيهم وديأيوهال يستندي م

وتكشف ي  روامض يم يكن ي رفهيا مين قبيلع  ع   ذا اي ايموتقوِّ  عردخ اي  مو ذه ايمداقشة ت   عايمذاكرة

 وتكشف ي  دقائق مسائل كانت خفية  ع ي . عع ي 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
899 

 األويب ق دا: ع  و األدانيد.  ما  اتان ايفائدتانع :ففًذا أهم فائدتين

 : يقاء اي  ماء ومذاكرهتم ومداقشتهم واالدتفادة مدهم.والثاني 

فأنيت ربميا ع ييم ت يذكرع و يي ق يية تحصييل ايكتيب ف يذي  ع ي ربما لقل من  يذا هناٍ فائدا ثالث 

مكتبيا  ديواء  تسما لن يف ايب يد ايفيالين مي ال  يف عصيرنا  يذاع بايدسيبة ي كتيبع  ديا ايمم كية فيهيا مين اي

ايتجاريةع لو مكتبا  ايميلوطا ع لو مصر فيما فيها من تراث قديم وم اصرع لو ايمنربع لو ايييمنع لو 

ربتهم ايتي  م فيها. ۵ايشامع نسأا اهلل  ج عن ل ل ايشام ك   لن ي فرِّ

ا ما من  ذه ايب دان تتوافر في  ايكتب دواء  لكانت ملبوعية لو ميلوطيةع  فرتحيل فتسما لن  داك ب د 

ا من لدباب ايرح ةإيب ت   ايبالد القتدائها لو يتصوي  يف ط ب اي  م. ر اع  ذه لي  

رحيل إييب  ◙ع مدهيا لن لبيا لييوب ╚ داك آثار يف ط يب اي  يم ل  مرويية عين ايصيحابة 

 مصر. :بن ل ن ي   يف ايشام وقيل اهلل إيب عبد اهلل عقبة بن عامر يف مصرع ورحل جابر بن عبد

 .«، تبلغه اإلبل؛ ألتيته۵لو أْلم أحًدا أْلم مني بكتاب اهَّلل »: ◙ دوقاا بن مس و

ع ۵ع و يو ع يم كتياب اهلل «صحابي آخر مثلي أْلم مني يف هذا العلم لو أين أْلمُ »يقوا ابن مس ود: 

 يقوا: يرح ت إيي ع و ذا األثر يديدا ع ب لمرين.

 ومكانت  يف فهم ايقرآن ايفقهيع وحفظ . ◙مس ود : مدزية بن األمر األول

 : ترريب  ي لايب يف ايرح ة يف ط ب اي  م.والمسأل  الثاني 

ثين  ييا يف ايقييديم-بايدسييبة ي محييدِّ كانييت ق ييية ايرح يية يف ايحييديت  ييذا يكيياد يكييون ميين  -خصوص 

لحميد رحيل إييب ايييمنع ويذي  يف ت   األعصيار تسيما مي ال  لن اإلميام  عايفرائض ايتي ال يتدازيون عدها

ييدية يف مكية عايرزاق يف اييمن رحل إيب ايشامع رحل إيب ايحجازع دما من عبد ع ودما مين ديفيان بين ع 

 وتسما كل إمام رحل إيب لمصار عديدة.

ا يف  ؒ ولي ف اييليب ايبنداد   فساق لخبار من رحل من ل ل اي  مع مدذ عصير  «ايرح ة»جزء 

 .«الرحل  يف طلب الحدي »دماه  ؒ إيب قريب من عصره  ╚ايصحابة 

أربع،، ب َل ُت،،ؤنِس م،،نهم ُرش،،ًدا: رج،،لب يكت،،ب يف بل،،ده، وَل يرح،،ل يف طل،،ب »: ؒ م  ييين  نيقييوا ابيي

 .«الحدي 
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يرون لن ايرح ة يف ط ب ايحديت  ذه من اي رورا ع طايب ايحيديت اييذ  ال يرتحيل فإني  يكيون 

ا. ا كبير  ا تقصير   مقصر 
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ل  يدبنيي ييا طاييب ايحيديتع وييا طاييب ع (َوَلَ َتَس،اَهْل َحْم،َلَ ): ؒ ثم يقوا ايحيافظ اي راقيي 

ةع اي  م بوج   عامع لال تتسا ل يف ط ب  ي   م يف كتابت  يف دماع  يف تفهم ع يدبني لن تأخذ  ذا اي  م بقيوِّ 

تسا  ين اييذين يأخيذون طير  ايكيالمع وتفهم  حق ايفهمع وتحفظ  وتتقد  حق اإلتقانع وال تكن من ايم  

ألن  عفيدبني لن تس   يف ط ب  ي   م طرييق ل يل اإلتقيانع بقيت  ودائرهع وال يبايون بتفهم بايون يف ال ي  و

وايذ  يأخيذه هبويديا وديهوية وفتيور يين يحصيل مدي  ميرادهع فيدبنيي لن ع اي  م يي  دهال   اي  م يا إخوان

َا َوآَتْينَاُه ﴿ؒيأخذه بقوةع  ل  بشدة وتمس ع فيدبنيي لن ع [12]مريم: ﴾ؒاْلُحْكَم َصبِيااَيا َيْحَيى ُخِذ اْلكَِتاَب بُِقوَّ

اع ميا يأخيذ اي  يم  ا حتب يكون طب   ع ف يكن تلب   ا ابتداء  ا عدد طايب اي  مع وإن يم يكن طب   يكون  ذا طب  

قلديي   يل لنيت اييدار عايمسجد ايدبيو  ويسيما ويسيمايف ب ض ط بة اي  م يج   عدد ايشيخ ع بسهوية

 !ما يحفظ؟ايذ  ما إن يس

ايتييي  وم يي  دفييرتهع ويقيييد ايمسييائل  يدبنييي طايييب اي  ييم إذا ح يير مج يي  اي  ييمع يكييون م يي  ق ميي

 ولما مجرد ايسماعع  ذا ما يكفي.ع يسم هاع ل  ايمسائل ايمهمة

ا طايب اي  م يح ير اييدرس وي   فرت ميا يراج ي  وال ب يد لشيهرع وإذا كانيت قييدع ثيم إذا هبيذا اييد  لي  

 راج   عدد االختبار.ايدرادة نظامية 

ألن  عويذي  اشتهر عددنا  ديا يف ايجام ية لن األديبوع  يذا اييذ  قبيل ايدرادية  يذا لديبوع اي  مياء

هد م ايذ  يبذيون  يف ذي  األدبوع يف تحصيل اي  م يصاروا ع مياء حقيقيةع يكين ايل بة يو لهنم بذيوا ج  

 تبارا  ويف  ذا األدبوع ايذ  قبل االختبارا .ذاكرة إال يف ليام االخما يبذيون جهد م وطاقتهم يف ايم  

وايسبب يف  ذا عيدم ايتأميل يف مدف ية اي  يم ومدزيتي ع وإذا طاييب اي  يم ييو عير  مدزيية  يذا اي  يم 

 ألعلاه ك   دواء  ليام االختبارا  لو يف رير ليام االختبارا .

ا يدبني يلايب اي  م لال يتسا ل يف تحم  .  إذ 

ا كتاب ياع بايدسبة ي  م ايحديت 
ايتسا ل يف ايتحمل ي  صور ك يرة م ال  يح ر درس ايشيخ و يو ي سيم 

ويي  م   ايكتابع وإذا لراد لن يرو  ب د ذي  لخذ ل  كتاب ويرو  عد  لو مد  ما لخذه عن ايشييخع ييم 

 يقاب  ع يم يتأكد لن  ع ب وفق رواية ايشيخع فهذا نوع من لنواع ايتسا ل.

يا لو م آل  ل  يح ر من ي ح  ر نسيت ع ثم ب د ذي  ي ي هاع ويأخذ ل  نسية ييرو  مدهياع  يذا لي  

 نوع من لنواع ايتسا لع فال يدبني لن يتسا ل يف ايحمل  وال ايسماع.
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 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

َم،،ْل بَِم،،ا َتْس،،َمُع فِ،،ي اْلَفَض،،ائِلِ  - 715 ْْ  َوا

 

ْل،،،،،،،،،،ُه َوَلَ َتَثاَق،،،،،،،،،،لِ   ،،،،،،،،،،ْيَ  َبجِّ  َوالهَّ

 :يبيتع مسأيتينذكر يف  ذا ا 

 : اي مل باي  م.المسأل  األولى

 : األدب ما ايشيخ.والمسأل  الثاني  

َم،ْل بَِم،ا َتْس،َمُع فِ،ي اْلَفَض،ائِلِ )نأخذ ايمسأية األويبع اي مل باي  مع يقوا:  ْْ ل  يقيوا ييا طاييب ؛ (َوا

لن تل ب اي  يم ي  ميلع  ك ي   م ي  مل ب  ال يمجرد ايتح ي ب  وم رفت ع يدبنياي  م يدبني لن يكون لخذ  

فأنيت دت سيأا عين  ع«لن ت ول قدما ْبَد يوا القيام  حتى ُيس،أل ْ،ن أرب،ع»ألن  كما يف ايحديت ايصحي : 

  ذا اي  مع ماذا عم ت ب ؟  ل طب قت  ع ب نفس ؟  ل ع  مت  ريرك؟  ل نصحت ايداس في  لم ماذا؟

ا ع ب اي مل بما ت     م  قيدر اديتلاعت ؛ وييذي   يذا مين دالئيل فيدبني يلايب اي  م لن يكون حريص 

صالح ايدية لن ايلايب يدو  بل ب  لن ي مل هبذا اي  مع وإذا دما بف ي ة من ايف ائلع دواء  يف ايصيالةع 

لو يف ايصيامع لو يف قيام اي يل ع لو يف ايح ع لو يف اي مرةع إذا دما بف ي ة من ايف ائل يحرص لن ي ميل 

 ايديةع باإلضافة إيب األجر اي ظيم ايذ  يحصِّ   ب م   ب  م . هباع و ذا دييل ع ب صالح

ورحم : كان ايرجل إذا قرل عشر آيا ع يم ي جاوز ن حتيب ي  يم م يانيهن  ◙يقوا ابن مس ود 

 فت  مدا ايقرآن واي مل. عوي مل هبن

ميا ب نيوا  يذه ايمدزيية بمجيرد اييت  مع   ♀خيار  ذه األمية ب يد نبيهيا  ╚ايصحابة 

ف يذي  يف ديدين ق ي ية وإذا هبيم يصي ون إييب لقاصيي اييدنياع ويدشيرون اإلديالم يف  عمياء عيام ينكانوا ع 

ألهنيم  علقصب ايدنياع وال يدخ ون يف جهاد وال يدخ ون يف فت  ب د  مين ايب يدان إال وت فيت  ع ييهم ايب يدان

 جم وا بين اي  م واي مل.

 تيف »: ◙بي ع وي يروى عين ع يي  ف ذي  طايب اي  م يدبني لن يت جل ثميرة ع مي  بيأن ي ميل

 .«اي  م باي ملع فإن لجاب  وإال ارتحل

  ذا لضاع بركة ع م ع فإذا ذ بت ايركة ذ ب اييير م ها.    ألن طايب اي  م ايذ  ال ي مل ب  م  
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ى حدي  ا ايصحي  لن  من كالم ايحسن ايبصر   ل،يس »: ؒ ويف األثر ايمشهور عن ايحسن وي رو 

قه العملاإليمان بالتحلي وَل ب  .«التمني، ولكن اإليمان ما وقر يف القلب، وصدَّ

  ذا  و اإليمان ايحقيقيع و ذا  و اإليمان ايقو .

ع »: ؒ ويقوا لبي ق البة  إذا أحَدع اهَّلل ل،ك ْلًم،ا؛ فأح،ِدع ل،ه ْب،ادا، وَل يك،ن هم،ك أن تح،دِّ

 .«الناس

بمزييد عميل  ك ميا فيت   ۵ ل  إذا ت  مت ع مع فشكر  ذا اي  يم لن ت ميل بي ع ولن تتقيرب إييب اهلل 

 ع ي  باب ا من لبواب اي  م.

 ع ل   يو ايواجيب يكدها رير صحيحة ل   ذه اآلثار تكفي ايتيي مير   عويوجد لحاديت يف  ذا ايباب

ث باألحاديت ايمدكرة وايوا ديةع فيب ض ل يل اي  يم يتودي ون  ا من اي مل باي  م لن ال يحت  ايمحدِّ لي  

 يف  ذا ايجانب.

ا نكتف  .ي هبذا ايقدرإذ 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ل إذا نام ايلايب لحيان ا حتيب يسيرتي  وييذ ب ايت يب كيامال ع  يو مييايف  بيذي  يوصيية  :السُّ

 يحيب بن لبي ك ير؟ 

ا قلا وال ظهر لبقبع عيا إخوان :الَجَواب د ب ت  ال لرض  يي  ايمقصيود لن  ايمل وب االعتدااع فإن ايم 

 ر ق نفس ع حتب ربما يمر  لو يصيب  شيءع بسبب إت اب  نفس .ايلايب ي  

ال يديام عين لن يبذا جهدهع يبذا طاقت  وود  ع ايسيهر يسيهر يف ط يب اي  يمع يكين  :لكن المقصود 

  ب اي  م يكن ما ي ق وايدي ع فيدبني ايتودط واالعتداا.م ال  يرحل يف طع صالة ايفجر

ب يض ايدياس قيد يكيون ع و يي يدبنيي يإلنسيان لن ي ير  نفسي  :ثم يا إخوا هناٍ أيًض،ا مس،أل  مهم، 

يحتميل يدبنيي لني  يسيهر ويت يبع  جسم  ال يحتمل ايسهر وايت بع ب ض ايدياس ال يحتميل ذيي ع اييذ 

 .عي نفس فيرا وايذ  ال يحتمل يدبني لن يتودط

ا األخذ بأدباب ايرت  بك رةع  ذا يي  من عادة طايب اي  يم ييي  مين اي يادا  ايليبية يف   يكن لي  

 طايب اي  مع فإن ط ب اي  م كما مر يف كالم اإلمام ايشاف ي بايت زز وايتم ل ال يحصل مد  ايمراد.

ا ي هيو ك يي ا يأكيل ك يير  اع  يذه  يي  و اإلشكاا بايدسبة ي ل بة اإلفيرا  يديام ك يير  اع ي ييا وقتي  ك يير  ر 

األمور ايتي ت وق عن ايتحصييل نيتك م ل   يف هناية عوائق ايل ب -إن شاء اهلل-اآلفا  يذي  دديصو 

 .يف لواخر  ذه ايدروس بإذن اهلل -إن شاء اهلل-ع يها 

َؤال لحسين إذا قرل  ع ب لحد اي  ماء يف كتابع وكان كتاب ا رير محققع ثم حص ت ع ب نسيية   :السُّ

ث من ايكتاب ايجديد؟  مدهاع فهل يي لن لحدِّ

بايدسييبة يهييذه ايق يييةع ايمل ييوب لن تكييون رواييية ايشيييخ ايتييي دييم تها ع ييب وفييق مييا يف  :الَج،،َواب

قق. اع لو رير مح  قق   ايكتابع دواء لكان مح 

تأكيد يكن ال ش  لن ايكتاب ايمحقق يف ك ير  من األحوااع ل  يكون ع ب وفيق ايرواييةع فيايمهم لن ت

 لن  ذا ايكتاب ايذ  م  ع ع ب وفق ت   ايرواية.

ولما ايكتاب ايسابقع إذا كان يي  ع ب ت   ايروايةع وفيي  اختالفيا ع وتدبيأ  يهيا وضيربت ع يهياع 

 فيدبني لن  ترجا وتقاب ها ع ب ايكتاب ايجديد؛ يكي ال يكون  داك اختال  بين ايدسيتين.



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
905 

َؤال  يب ايلايب؟ما  و عالج ايفتور ايذ  يص :السُّ

 : داك عدة لمور ي اي   هبا ايفتور :الَجَواب

: لن يقييرل يف دييير اي  ميياءع كيييف ط بييوا اي  ييمع وكيييف صييرواع وكيييف بييذيوا جهييد مع وكيييف منه،،ا

 دهرواع وكيف ارتح وا.

يميا رجيا مين ايييمن إييب بنيدادع  ؒ اإلميام لحميد  ذكر ابن ايجوز  يف مداقب اإلمام لحمد: لن

ا وشحوب اع قاا: ليين يقيا  يذا اي ي ف وايت يب  اهلل فقاا: يا لبا عبدفرآه لحد زمالئ ع  إين لرى ع ي  ض ف 

 ايرزاقع عن م  مر عن  مام عن لبي  ريرة. من حديت  دم داه من عبد

لين يقا  ذا ايت ب من حديت  دم داه من عبدايرزاق عن م مر عن ايز ر  عين كيذا عين ديايم عين 

 لبي .

صحيحةع ايتي تروى هبيا لصي  األديانيدع وديم ها مين عبيدايرزاقع يقيوا  دد ي  األدانيد ايفج ل ي  

  ب ال يساو  شيئ ا بايدسبة إيب  ذا اي  م ايذ  حص  ت . ذا ايت  

ا مما يدفا ايفتور لن يقرل ايلايب يف لخبار اي  ماءع ويف  ممهيم ايرفي يةع وميا بيذيوه يف ب يوغ  يذا  فإذ 

 اي  م.

ا ايسفر يي  هبذ هوية ايتي اآلن طائرة من ب يد  ب ييد ثيالث دياعا  لربيا دياعا  ه ايسِّ يا إخوان قديم 

ا يذ بون ع ب األقدام وع يب ايرواحيلع وايرح ية ايواحيدة يسيتمرون  ولنت يف ايمكان ايذ  تريد الع قديم 

ع وربما ال يجدون ما يأك ون.  فيها شهرع ال يأك ون إال ق يال 

ثين ويي  ف يل كبيير -ز  كر  لن ابن لبي حاتم ايرامن اينرائب ايتي ذ   و و لحد كبار اي  ماء ايمحيدِّ

رح وايت ديل»صاحب كتاب  -يف ايتأييف وايتصديف لهنم يميا رح يوا  :يقوا« ايمراديل»و «اي   ل»و «ايج 

رسع فجياء م رفييق  يهيمع وقياا إيب مصرع يل ب ايحديتع جاء يوم من األيام لرادوا لن ييرجوا إيب ايد  

ييوم ما يج ي  ففرحيواع وذ بيوا إييب ايسيوق واشيرتوا ديمكةع وقيايوا نأخيذ  يذه يهم: إن ايشيخ يف  ذا ا

 ايسمكة ونشويهاع اييوم نرتاح من ايذ اب وايمجيء.

فأخذوا ايسيمكة وجياؤوا هبيا إييب ايبييتع ولرادوا لن يشيوو ا ييأك و ياع فيإذا بايلاييب ي يود يقيوا: 

فصرنا نذ ب من شيخ إيب شييخ مين شييخ ايشيخ تراجا وج  ع فرتكوا ايسمكةع وراحوا ي شيخع يقوا: 

 إيب شيخع حت ظ ت ايسمكة ثالثة ليام ما عددنا وقت يدشويها ونأك ها وفسد .
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رع و ذه ايمكابدةع ال يهتمون بميا اميةع و ذا ايص   ذه ايهمم اي ايية  ي ايتي ب  نتهم  ذه ايمدازا ايس  

فيهيا مكانية   ۵وهع و يذه ايم يابرة لعقيبهم اهلل فال ش  لن  يذا ايصير اي ظييم اييذ  بيذيع لك وا بما شربوا

ا. ا رادي   وع م 

ا  ذه ايدقلة األويب  لن ايلايب يك ر من قراءة دير اي  ماء. :إذ 

: مالزمةع ولن يكون م   لصيحاب  ورفقياؤك مين لصيحاب ايهميم اي اييية ييشيج وك النق   الثاني 

 .وي يدوكع يشج وك إذا كس تع وي يدوك إذا احتجت إيب اي ون

: لن يتبصر ايلايب بمدزية اي  م ول ميت ع وميا يحصيل يي  مين األجيرع يكفيي يف األمر الثال  واألخير

ل اهَّلل »ذي  ايحديت ايصحي ع ايذ  لخرج  اإلمام مس م يف صحيح :  من سلك طريًقا يريد به ْلًما، س،هَّ

 .«به طريًقا إلى الجن 

 لنت بس وك  طريق اي  مع  ذا طريق  من طرق ايجدة. 

َؤالا   ل ي ستندب يف  ذا ايوقت عن ايتقييد يف ايدرس بايتسجيل؟ :لسُّ

ألن  يذا مين  عيكين ال يدبنيي لن يسيجل وييرتك ايتسجيل ميا  يو نيوع مين ايتقيييد : ب كل  ع :الَجَواب

ل ايييدرس ي ييود إيييب ايبيييت  وإذا جمييا بييين  ع ي يو فوائييده ايتييي دييج هافييايتسييا ل يدبنييي لنيي  إذا دييج 

 يقيدع فهذا لويب.و ل  لن  يسجلع بع وايجما واجب  متب ما لمكن  فهذا لوي عاألمرين

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

َم،،ْل بَِم،،ا َتْس،،َمُع فِ،،ي اْلَفَض،،ائِلِ  - 715 ْْ  َوا

 

ْل،،،،،،،،،،  ،،،،،،،،،،ْيَ  َبجِّ  ُه َوَلَ َتَثاَق،،،،،،،،،،لِ َوالهَّ

َلْي،،،،ه َتْ ،،،،وْيَلَ بَِحْي،،،،ُ  َيْض،،،،ُجرُ  - 716  َْ 

 

 

 َوَلَ َتُك،،،،،،،،،،ْن َيْمنَُع،،،،،،،،،،َك التََّكبُّ،،،،،،،،،،رُ  

،،،،ْن َطَل،،،،َب َواْجَتنِ،،،،ِب  - 717  َْ  َأو اْلَحَي،،،،ا 

 

 

،،،،َماِ  َفْه،،،،َو ُل،،،،ْؤاب َواْكُت،،،،ِب    َك،،،،ْتَم السَّ

 

 

الِي،،،،،،م َوَن،،،،،،اِزَلَ  - 718 َْ  َم،،،،،،ا َتْس،،،،،،َتفْيُد 

 

،،،،،اطَلَ َلَ َكْث،،،،،َرَا ا  َْ ،،،،،ُيْوِ  ِص،،،،،ْيتم   لهُّ

،،،،،ذِ  - 719   َوَم،،،،،ْن َيُق،،،،،ْل إذا َكَتْب،،،،،َت َقمِّ

 

 ُث،،،،،،،،،،،،،مَّ إذا َرَوْيَت،،،،،،،،،،،،،ُه َفَف،،،،،،،،،،،،،تِّذِ  

،،،،مِ  - 720   َفَل،،،،ْيَس ِم،،،،ْن َذا َواْلكَت،،،،اَب َتمِّ

 

ُه َلَ َتنَْتِخب،،،،،،،،،،،ه َتنْ،،،،،،،،،،،َداِ   َْ  َس،،،،،،،،،،،َمَا

،،،ِن اْس،،،تِْيَعابهِ  - 721  َْ  َوإِْن َيِض،،،ْ  َح،،،الب 

 

 اْنتَِخاب،،،،،،،هِ  لَِع،،،،،،،اِرَف َأَج،،،،،،،اَد فِ،،،،،،،ي 

،،،َر اْس،،،َتَعاَن َذا ِحْف،،،َ  َفَق،،،ْد  - 722   َأْو َقصَّ

 

ُِ َم،،،،ْن َل،،،،ُه ُيع،،،،ْد   ،،،،ا  َك،،،،اَن ِم،،،،َن الُحفَّ

،،،ا َخ َّ،،،ا - 723  ُم،،،ْوا فِ،،،ي األَْص،،،ِل إِمَّ لَّ َْ  َو

 

 َأْو َهْم،،،،،،،،،َ َتْيِن َأْو بَِص،،،،،،،،،اَد َأْو َط،،،،،،،،،ا 

 َوَلَ َتُك،،،،،ْن ُمْقَتِص،،،،،رًا َأْن َتْس،،،،،َمَعا - 724 

 

 ْن ُدْون َفْه،،،،،،،م َنَفَع،،،،،،،اَوَكْتَب،،،،،،،ُه ِم،،،،،،، 

 

 

ُل،،،ْوِا األََث،،،رِ  - 725 ُْ ،،،ي 
 َواْق،،،َرْأ كَِتاب،،،م فِ

 

،،،،َلَِح َأْو َك،،،،َذا اْلُمْخَتَص،،،،رِ    َك،،،،اْبِن الصَّ

 

ْل،،،،،،،،،،ُه َوَلَ َتَثاَق،،،،،،،،،،لِ   ........................................ ،،،،،،،،،،ْيَ  َبجِّ  َوالهَّ

يسيتمد  يذا عدي  ا ايشيخ وايشيخ بايدسبة ي لايب ي  مدزيية كبييرةع شرع  هدا يف ايكالم ع ب األدب م 

 اي  مع ويتح ب بأخالق ل   ع ويأخذ عد  خيرة طوي ية هبيذا اي  يم ف يذي  يدبنيي لن يت اميل م ي  بم ام ية  

 خاصة ت يق ب ع ويشكر ي   ذه ايد مة ايتي تيسر  ع ب يده.

ْيَ   فمن ت   اآلداب يقوا ايحافظ اي راقي: ْلُه َوَلَ َتَثاَقلِ َوالهَّ  .َبجِّ

ر لباكل  عظِّم قدره وارفا مدزيت  وتواضا م  ع بحيت لن  ت   ره كما تقدِّ وقد ورد يف ذي  حيديت  عقدِّ

ل،يس من،ا َم،ن ل،م يج،لُّ كبيرن،ا، وي،رحم ص،غيرنا، ويع،رف لعالمن،ا »يحسد  ب ض ل ل اي  م و و حديت: 

 .«حقه

ن يم يتصيف هبيذه ايصيفا  ايتيي مدهيا شديد يف  ذا ايحديت لن  يي  ن ل و ذا وعيد    ل  ذه ايم ة م 

 م رفة حق اي ايم.
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يرع وإنميا يبقيب م دا يا  فم ل  ذه األحاديت يقوا اي  ماء لهنا قراءهتيا تفسيير اع تفسيير اع ل  ال ت فس 

 ف ذي  يبقب يفظها مؤدي ا يم دا ا يوضوح . عذ ب ما يراد مدها من ايزجر «انَّ ليس مِ »مأخوذ من يفظها 

عين  يذا  ♀وجد  عامة ع م رديوا اهلل »لن  كان يقوا:  ¶و  عن ابن عباس ور

ايحي من األنصارع فإن كدت آل  باب لحد م فأقيل بباب  ويو شيئت لن ييؤذن ييي ع يي  ألذن ييي يقرابتيي 

 .«ع ويكن كدت لبتني بذي  طيب نفسي♀من ردوا اهلل 

وال يليرق ايبيابع يدتظير حتيب يييرج  يذا  ل  لن  يدتظر عدد ايباب وربما يقيل عدده يديام عديد ايبياب

 فإذا خرج دأي  عما يريد لن يسأي  عد  من اي  م. ♀األنصار  من صحابة ردوا اهلل 

  ذا ك   من لجل لن تليب نف   ذا اي  م واال يزعج  بلرده ع ب باب  و ذا عظيم األدب. 

مييا ألدب اي ظيييم  يذا ايمب يي  اي ظيييم ميين اي  يم بادييت ماي   ييذا ا ¶ف يذي  ب يي  ابيين عبيياس 

  داك آداب ك يرة يدبني لن يست م ها ايلايب ما شيي  مدها:ع شيوخ 

 لن يتأدب يف ج ست  لمام شيي . -

 و يو ي يا رجيل ع يب لن يج   ج سة تدا ع يب لدب وع يب تيوقيرع ب يض ايليالب يج ي  مي ال   

م انتبياهع وع يب رجلع لو ب  هم يج   يف قاعة ايدرادة وقد رفا رج  ع لو ب  هم يج   تيدا عيل عيد

 عدم ا تمامع فهذه ج سة ال ت يق بلايب اي  م وتدا ع ب ادتهانة  ذا ايلايب بشيي .

يداديي  ويياطب  بيلاب يدا ع ب ت ظيم  يقدرهع وال يدادي  باديم ع بيل  علن يياطب  بتوقير :من ذي 

 ظيم قدره ويقدم ايدعاء ي .ما لن  يكدي ع وإما لن  ي قب  ب قب يدا ع ب عإع ب عظيم مكانت  عددهع  بما يدا

ا شيييدا لو نحيو ياطب  مي ال  إذا لراد لن ي     يقيوا: لو يسيأي  لحسين اهلل إيييكم شيييداع جيزاكم اهلل خيير 

 عاء ي  مما يدا ع ب حسن ايمياطبة.دادي  بادم  بل ي كدِّي ع ويقدم ايد  ذي ع فال ي  

ا مما يدبني ي شييخ ايمباينية يف ايتيودد إييي ع حتيب قياا  :يتم قوايمقصيود بيا ال َّالِ،ْب لن يتم قي   :لي  

ما يدبني لن تتم ق يرئيس  يف اي ملع لو يشيو مين األشيياص  ع ء: ال يدبني ايتم ق إيب يف اي  ماي  ما

 يي ع لو يف إبيداء محبية   يف إديداء خدمية   إال اي ايم فهذا ايذ  تتم ق ي ع بم دب لن تباي  يف ايتيودد إييي  رربية  

 يكن ذي  يف ق ب  هبذه ايشدة وهبذه ايمكانة. ي ع وإن يم وت ظيم  

 إن  ذا ايتم ق مما يستحق يف ط ب اي  م خاصة. :يكن قايوا



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
909 

ا مما يدبني إذا كان اي ياي م فيت  ايمجياا يألديئ ة فيال يدبنيي لن يك ير ع لال ي جره بك رة ايسؤاا :لي  

 ع ي  ايلايب حتب ي  جرهع فهذا يدا ع ب دوء خ   ق من  ذا ايلايب.

 لن يكون ايسؤاا يف رير مح  .لو 

ب ض األدئ ة اي  مية قد تكون تحتاج إيب شحذ ذ نع وتحتاج إيب حشد فكيرع ف يي  يف كيل مكيان 

ي سأا اي ايم عن ذي  ايسؤااع مسأية عظيمة مين مسيائل اي  يم ميا ي سيأا عدهيا يف ايلرييق ايسيه ة اييسييرة 

 فهذه يمكن لن ينتفر لن يسأا عدها يف ايلريق.

كانيت ايمسيأية ذا  شيأن ايمسيأية تحتياج إييب فكير وإييب تأميلع فيدبنيي لن ييتيار ايلاييب يكين إذا 

 كذي  ال يسأا دؤاا مت دت.ع ذ  يسأا في  شيي  عن ت   ايمسأيةايوقت ايمدادب اي

ب ض ايل بة يسما فائدة ع مية لو يقرؤ ا ثيم ييأيت يرييد لن ييتير ايشييخ فيهياع لو يسيم ها مين لحيد  

ويستفيد ويأيت يريد لن ييتر شيي  فيهاع فهذا دؤاا ايمت دتع و ذا ال يدبني لن ي اميل  ايمشايخ اآلخرين

 ايلايب شيي  هبذه ايم ام ة.

يقوا لحد اي  ماء: إياك لن تل ب اي  م بايجهلع قيل كيف ي ل يب اي  يم بايجهيل؟ قياا إذ اقصيد  

ايشييوخع وييم تسيت مل فيي  ايسيكيدة مية ر  وتيلييت ايرقياب إييي ع وتركيت يف ط بي  ح   عاي ايم يف رير وقت 

 ولدب ايدف ع فذي  ط ب اي  م بايجهل. عوايوقار

 ذه األمور ايتي  ي لن  تقصد اي ايم يف رير وقتي ع تقصيده يف وقيت راحتي  يرييد ييذ ب ب يد صيالة 

 فهيذا ال عوتيأيت وتشين   ۵ب يد صيالة ايفجير يرييد لن ييذكر اهلل لو  ايظهر يتقيل وتأتي  بذي  ايوقتع م ال  

 ي يق و و من ط ب اي  م بايجهل.

 كذي  تيلي ايرقاب إيي .

ا إذا يم يكين  دياك لصيال فرجية تج ي  فيهيا ولنيت تيؤذ     ذا من ايس وك رير ايمحبوبع خصوص 

 ايداس بتيلي ايرقاب إيي .

 كذي  ترك ايحرمة.

 ل  ترك ايت ظيم يقدر  ذا ايشيخ وم رفة مدزيت ع  ذا من ط ب اي  م بايجهل. 

 عدم ادت ماا ايسكيدة.وكذي   
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ل  ايهدوء ب ض ايلالب يسأا شيي  ويرفا صوت  ع ي  كأن  يياصم ع  ذا شييء ال ي ييق يدبنيي لن  

 يياطب ايشيخ بيلاب ييِّن في  رفقع وفي  تواضاع فإن  ذا من اآلداب ايمهمة.

م من األمور ايتي ي ل ب هبا اي  م بايجهل.
 فم ل  ذه األشياء كما قاا  ذا اي اي 

ا من اآلداب ايتي ت ست مل ما ايشيخ: لال يسبق ايلايب شيي  بايجواب.لي    

ب ض ايل بة عدد م دوء لدب ي سأا ايشيخ عن مسأية وإذا هبذا يقفيز ويجييب عدهياع  يذا هنايية ديوء 

يياألدبع ايشيييخ  ييو ايمقصييود و ييو ايمسييؤوا يف  ييذه ايمسييأيةع و ييذا ي   ا ميين ع و ييذ   سييارع بييايجواب قب  

 ويبت د عدها ط بة اي  م. عفهذا من األخالق ايسيئة ايتي يدبني لن يتحاشا اع يسمب ايت ايمايتم  م لو ما 

ي ا من اآلداب لن ي صني يي  حيدميا ييتك مع حيدميا يشيرح درد  ع حيدميا يياطبي ع وال يدشينل بيأمر الي  

 آخر.

ث ة يف عصرنا  ذاع وإن كان  ا من ايمسائل ايمحد  ا ل -إن شاء اهلل-لي   ن يح ير ايلاييب لني  ق ييل جيد 

 وإذا بايلايب يرد ع ب ايجواا  ذا يدا ع ب دوء لدب. عوإذا بايجواا يدق عايدرس

اع يكين ييو فرضيدا لني    ا ال يستليا لن يؤخر ا ما لن  يدبني لن  ال ييرد لبيد  فإذا كانت مكايمة مهمة جد 

ع وإذا يم يأذن ي  يست أذن  يف لن يدصر  ثيم ي يود مين وقا ذي  فإن  يدبني لن يستأذن ايشيخع فإذا اذن ي  رد 

 لجل لن يرد ع ب  ذه ايمكايمة.

لن ي تديي ايلاييب بتقيييد ميا يأخيذه عين ايشييخع فيكتيب ايفوائيد ايتيي  :أيًضا من أدب مَلزم  اله،ي 

لو تدبيي  ع يب خليأع فيإن  يذا  عيذكر ا ايشيخع ايشروح ايتي يشرحها من شرح مشيكلع لو توضيي  عبيارة

   م  ذا ايشيخع وم رفت  يمدزيت .يدا ع ب ا تمام ايلايب ب

ا من اآلداب  ذا ديأتيدا   يكن من آخر اآلداب ايصر ع ب جفوت . -إن شاء اهلل-لي  

ايصر ع يب جفيوة ايشييخ ايشييخ ال ي يزم لن يكيون يف كيل حياا يف لوديا بيااع ويف راحية مين ناحيية 

 وخ ق  ضيق. رس حدثت م   مشك ة فيأيتايي   قع ربما يكون قبل لن يأيت إيب ايد  

ا فيي  يدبنيي لن يتحم ي فيدبني ي لايب إذا هنره ايشيخ لو م ال   يا شيديد   ع دما ايلايب مين ايشييخ كالم 

 ايشيخ بايدسبة ي لايب  و بم ابة األب. -كما تقدم-ألن  
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فكما لن األب يدني يالبن لن يتحمل ما يواجه  في  من يوم وعتاب ور ظة يف ايقوا. فكيذي  يدبنيي  

 يتحمل من ايشيخ ما يواجه  في  من ب ض اي بارا  ايشديدة لو ب ض ايدهر. ي لايب لن

ايذ  يريده مد  ايشيخ ربما إال ايتأدييب؛ تأدييب ايلاييب ألني  ربميا بيدر مدي  ميا ييم يشي ر بأني  مييل 

 باألدبع فيدهره ايشيخ ييرج   إيب صواب ع فيدبني ي لايب لن يتحمل جفوة ايشيخ.

اع فقاا ي  لحد ج سائ : إذا م يت ع ب  ذا ايي   يق ذكروا عن ب ض ل ل اي  م ل ر 
س  ن  كان يف خ   ق  ع 

ل  لني  يدبنيي ي لاييب لن ع فإن ايل بة ديدصيرفون عدي ع قياا: إذا انصيرفوا عديي فهيم اييذين دييسيرون

ل ما عدده من اي  م وايفائدة واييير.يتحمل ما عدد ايشيخ من اين ظة وايشدة واي     سر يف دبيل لن يحصِّ

ثين ممن اشت هر بذي  األعمش   ع فإني  ميا مدزيتي  يف ؒ ويهذا كما ذكرنا نماذج ك يرة عدد ايمحدِّ

ا ع ب طالب ع وكانوا يتحم ون ع ويستشف ون بأنواع ايشفا عدده؛ مين لجيل  اي  م ومكانت  إال لن  كان شديد 

ث ا ج يالع يكد  كان شيد اع ومحدِّ ا كبير  ثن وان يقرئهم  و كان مقرئ  يد وميا ذيي  يتحم ي  ط بتي  مين لن يحدِّ

 لجل ما عدده من اي  مع ويصرون ع ب جفوت .

 فيدبني ي لايب لن يصر ع ب جفوة شيي  إن حص ت فإن ذي  ي ود ع ي  بيير ك ير. 

ْل،،،،،،،،،،ُه َوَلَ َتَثاَق،،،،،،،،،،لِ   .......................................  ،،،،،،،،،،ْيَ  َبجِّ  َوالهَّ

َلْي،،،،ه َتْ ،،،،وْيَلَ بَِحْي،،،،ُ   - 716   َيْض،،،،ُجرُ  َْ

 

 

 ...................................... 

اع فهو م ال   ثين طايب ايحديت يتشو  لن يأخذ عن شيي  شيئ ا ك ير  ا بايدسبة ي محدِّ  يرييد لن خصوص 

 ربا دياعةع وإذا بي  يلميا لن تزييد تصيب  نصيف دياعةع وإذا بي  يلميا لن يقرل ع ي  كتاب اع فيقرل ع ي  م ال  

إيب داعةع وإذا ب  يلما تصب  داعتينع  ذا يدظر إييب ايشييخ إذا كيان  يذا مميا ي  يجر  تزيد نصف داعة

 ايشيخ فيدبني لن يرتك ع ولن يبت د عد .

غ نفس  ووقت  يهذا ايشيأنع والحيظ لني  ال يت يجر مين ذيي  وال يت يب فيال  وإذا كان ايشيخ ال  و فر 

 ليل يف ايقراءة ع ي  إيب ايحد ايم قوا.بأس لن ي  

د زادع وإذا قياا يي  أن يسأل الهي  يق،ول وله  : نكتفيي هبيذا ايقيدر مين ايقيراءة لو نزييدع فيإذا قياا يي  ز 

 حسب  يكتفي هبذا ايقدرع فال ي  جر شيي  فيكون من ط ب اي  م بايجهل كما تقدم.

 قاا:

 َوَلَ َتُك،،،،،،،،،،ْن َيْمنَُع،،،،،،،،،،َك التََّكبُّ،،،،،،،،،،رُ   ........................................
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،،،،ْن َطَل،،،،َب َواْجَتنِ،،،،ِب  - 717 َْ  َأو اْلَحَي،،،،ا 

 

 

 ...................................... 

 من اييصاا ايتي تمدا طايب اي  م من ايفائدة من مشايي  خص تان: 

 ايكر وايحياء. 

لما ايكر فإن ايلايب يرى نفس  لع ب وعدده من اي  م ما يمد ي  مين ايسيؤااع ل  ميا يحتياج لن يسيأا 

ر ب يرع وايك  ب يلو ال يحتاج لن يسأا ألن ذي  يدا ع ب عدم ع مي ع فهيذا مين ايك  ع يمسأية ي  م  هباذه اعن  

 .« الَح  غمطُ »كما يف ايحديت: 

لن مي ال  وكيذي  إذا لراد  عفيإن ذيي  يمد ي  مين ايسيؤاا عفهذا إذا رلى لن  لع م هبذا اي  م مين شييي 

 ن ذي  يمد   من ايسؤااع و ذا ايي   ق خ   ق ديء.فإ عبد  لن  ي  م رفة ودؤاي  يدا ع ب عدم ع م ي  

 كما تقدم م دا يف لوا درس من األمور ايتي يدبني لن يتح ب هبا ايلايب ايتواضا.

يدا ع ب حسن ايديةع بيدما ايتكير ييدا ع يب ديوء ايديية يف ط يب  يا اي  يمع  -كما تقدم-وايتواضا  

ا يشيي ع ويسأي  ع  ما يجه  ع وال يمد   ايكر عن  ذا األمر.فيدبني ي لايب لن يكون متواض  

 كذي  ايي  ق اآلخر ايذ  يمدا ايلايب من االدتفادة من شيي : ايحياء.

يستحي لن يسأاع فهذا حياء يف رير موض   ويذي  ب ض ل ل اي  م يقوا لن  ذا ايصحي  لن  ييي   

 «إَل بخي،ر يالحي،اء َل ي،أت إن»حياءع وإنما  و خجل ويي   و ايحيياء ايمحميود اييذ  جياء يف ايحيديت: 

 .«والحياء خير كله»

ويهيذا  ع يو األدب ايمحميود اييذ  يدبنيي لن تتح يب بي  فهذا ايحياء ايذ  يمد ي  مين ايفائيدة ييي 

 ال يت  م اي  م مست   وال مستكر. :قايوا

يد وال فإن  ال يسيتف عل ل اي  م  ع ومن ايسؤاا ومن ايج وس يف مجايمايذ  يمد   ايحياء من ايت     

 يت  مع كذي  ايمتكر.

ال يحييب لن يج يي  مييا فييالن وفييالن عدييد لحييد  -ميي ال  -لن ب ييض ايل بيية  :م،،ن ص،،ور التكب،،ر أيًض،،ا

ين كيان يح ير اع ايمشايخع  ذه صورة من صور ايتكب   رع فيدبني لن  يحرص ع ب ايفائيدة ليدميا كانيتع وم 

ين ييي  يرضياه  ييذا يفييدك هبيذا اي  يم يدبنيي لن يسييتفيد مدي فميا دام لن  يذا ايشييخ  ع وإن كيان يجايسي  م 

 ايت ميذ.
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 م.ع كما تقد  «اسالكبر ب ر الح  وغبط النَّ »ايحديت: 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َوَلَ َتُك،،،،،،،،،،ْن َيْمنَُع،،،،،،،،،،َك التََّكبُّ،،،،،،،،،،رُ   ........................................

،،،،ْن َطَل،،،،َب َواْجَتنِ،،،،ِب  - 717  َْ  َأو اْلَحَي،،،،ا 

 

 

 ...................................... 

من اييصاا ايتي عدد البد لن يجتدبها طايب ايحديت خاصيةع وطاييب اي  يم ب امية لن يكيتم اي  يمع  

 لن يكتم ايسماعع ما م دب كتم ايسماع؟

م داه لن  م ال ي ر  لن ايشيخ ايفالين م ال عديده مسيموعا  عاييية وكتبهيا عدي ع ثيم لحيد زمالئي  إميا 

ع فهيذا ال يدبنيي يي  لن يكتمي  إعيارة  يذا ايكتياب إذا ييم ما لن  يرييد لن ي  لضاع كتاب ع وإ قابيل كتابي  بكتياب 

 ييش  إضاعت  لو تنييرهع إذا يم ييش  لن  ي ي   لن ينيِّره.

يا مين ايحاضيرين  يو اييذ  يكتيب  عكذي  يف ايقديم كيانوا إذا ح يروا مجياي  ايسيماع فيإن شيص 

اييذ  ديم داه ع يب شيييدا فيالن بين  «صيحي  اإلميام ايبييار »ح ر مج    :لدماء ايسام ينع فيقوا

فيإذا لراد لحيد ايل بية لن ع بين فيالنفالن ايفالين ح ر  ذا ايسماع فالن بن فالن وفالن بن فيالنع وفيالن 

يدسخ  ذا ايسماع ألن  بم ابة  ذا ايوثيقة ايتي ت  بت لن  دما وح رع فال يدبني يهذا ايكاتب لن يكيتم  يذا 

 ايسماع.

ا تسمب  ذه ايص  وق   ام ين تسمب بلباق ايسماع.كتب فيها لدماء ايس  حف ايتي ي  ديم 

: كان يكتب ايلباقع ايمقصيود بايلبياق جميا طبقيةع وايلبقية ففذا سمعتم أو قرأتم يف كتب الحدي  

فهذه ايلبياق لو ايلبقيا  ال ع يسام ين ايذين ح روا مج   ايسماع ي األوراق ايتي ي كتب فيها لدماء ا

 دبني يمن كتبها لن يكتمها عن  ؤالء ايسام ين.ي

ت م ايسماع يدخل في  كتم كتياب مي ال   ا ك    ايلبياقع وييدخل فيي  ايمسيموع ل  لني  يسيما ع يي  مي ال  فإذ 

رهع فيال يدبنيي ي لاييب لن يكتمي  وال ج   اع لو يسما ع ي  ثبت اع ثم يريد لحد ايسام ين لن يدسيي  لو يصيوِّ زء 

ر  لن  يجحد ايم ار.إال إذا خشي لن  ذا ايلايب م ال   يره يهذا ايلايبع ي     يت ف  لو ي ي  ع لو لن  ع 

ب ض ايلالب يم يتأدبوا بآداب ايل بع فتجده م ال يست ير ايكتياب ايفيالين فيإذا جياء صياحب  يل بي  

ر  هبذا ال ي يار يحيافظ ألني  ريير ميؤتمنع وإنميا ي  يار األميين اييذ   ؛مد  يقوا يم آخذ مد  شيئ اع فمن ع 

 عير وال ينيره ويرده يف وقت .ع ب ما ل  



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

914 

ر ا ايذ  يؤخِّ  ار كتاب ا يست يره ويؤخره عن صاحب ع فهذا يدبني لال ي ار عقاب يا يي  ع يب ايم   كذي  لي  

 دوء ف   .

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

الِي،،م َوَن،،اِزَلَ  َواْكُت،،ِب  َْ   َم،،ا َتْس،،َتفْيُد 

 

 

  

 

  يدبنييي يلايييب ايحييديت لن يكتييب األحاديييت باألدييانيد اي اييييةع بايدسييبة يرواييية ايحييديت وكتابتيي 

 وباألدانيد ايدازية.

ما حصل ي  يسم   ويكتب  ويقيده؛ ألن  ربما احتاج يف وقت إيب  ذا اإلدداد ايدازا ألني  ميا ييدر  يف 

فأنييت يف االمتييداد لكتييب عيين ايشيييوخ وادييما ميين ايشيييوخ ايييذين يسييم ون  ايمسييتقبل إيييب ميياذا يحتيياج

 ألحاديتع دواء كانت لدانيد م عايية لو نازية؛ ألن  ربما تحتاج إيب  ذا ايدازا يف وقت ما.ا

ُيْوِ     َلَ َكْثَرَا الهُّ

 كتابت  ي حديت ودماع  ي  ال يدبني لن يكون ايمقصد مد  تك ير ايشيوخ.

ذاع  يذا ب  هم يقوا لنا يي دتمائة شيخع لنا يي مائة شيخع لنا دم ت ايحديت من لييف شييخ و كي

مقصد ديئ؛ ألن  يراد ب  ايرياء وايسم ةع يدبنيي لن تكيون كتابتي  ي   يم ايمقصيد مدهيا ايفائيدةع ايمقصيد 

ييل بايديةع ييل بديية مدها االدتفادةع ايرواية وايدرايةع ويي  ايمقصد مدها تك ير ايشيوخع فإن  ذا مقصد 

اطَلَ  ) ف ذي  قاا: ع طايب اي  م َْ  سم ة.ايصيت ل  اي ( ِصْيتم 

اطَلَ  ) م اي  يم يتدفيي ايجهيل عين نفسي  ل  لن  خايي ا من مقصد اي  م ايحقيقيع و يو لني  تيت    (  َْ

ل عاطي فيإن  يذا صييت   عوتفيده ريركع وإنما لن يكون مقصدك بك يرة ايشييوخ وايتفياخر بيأهنم عيدد ك يير

 ان واإلخالص يف ايل ب.دم ة خايية من األمور ايتي يدبني يلايب اي  م لن يتح ب هبا من اإلتقي دي 

 قاا:

،،،،،ذِ  - 719  َوَم،،،،،ْن َيُق،،،،،ْل إذا َكَتْب،،،،،َت َقمِّ

 

 ُث،،،،،،،،،،،،،مَّ إذا َرَوْيَت،،،،،،،،،،،،،ُه َفَف،،،،،،،،،،،،،تِّذِ  

 َفَل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْيَس ِم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْن َذا 

 

 ...................................... 
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و يو لال يكيون مقصيدك  :يي  من  ذا ايذ  هنيداك عد  (وإذا رويت ففتذ إذا كتبت فقمِّذ) :قويهم

شع وإذا رويت ففتش؟تك ير  إذا كتبت فاكتب من  دا ومن  هدياع  :يقولون ايشيوخع ما م دب إذا كتبت فقمِّ

بدون ل  و كذاع وإنما تكتب ما حصل ي . بن يكون عددك ت بت وفحو وبحت ود 

فإني  يدبنيي لن تفيتش بم ديب تت بيت فيميا ترويي ع وال تيرو  إال ميا  عيكن ب د لن تكتب وتريد ايرواية 

 ثبوت  لو من فائدت ع لو من لن  يص   لن ي روى؛ ألن  يي  كل ما ي سما يص   لن يروى.تتأكد من 

ث بأحسين  ث إنما يحدِّ ث بأحسن ما دماع يسما لشياء ك يرةع يكد  إذا لراد لن يحدِّ اي اقل قايوا يحدِّ

 ما دم  ع فهذا  و طايب اي  م ايجيد واي اقل.

 قوي :

،،،،،ذِ َوَم،،،،،ْن َيُق،،،،،ْل إذا َكَتْب،،،،،َت  - 719  َقمِّ

 

 ُث،،،،،،،،،،،،،مَّ إذا َرَوْيَت،،،،،،،،،،،،،ُه َفَف،،،،،،،،،،،،،تِّذِ  

 َفَل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْيَس ِم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْن َذا 

 

 ...................................... 

ش يي  من مقصده ك رة ايشيوخع وإنما ايمقصد لن  تكتب عمن وجدت   :ل  يما قايوا إذا كتبت فقمِّ

ن ايمقصيود لن تحصيل ايفائيدة أل عويي  ايمقصيود لن يكونيوا ك يرة  ع رح ت إيي من ايمشايخ يف ب دك لو 

ك ِّير ايشييوخ ولنيت ال وايدفاع فإذا كان تك ير ايشيوخ يؤد  إيب ت ييا فوائد ل مع فهديا ال يدبنيي يي  لن ت  

 تستليا لن ت بط  ذه ايك رة ايتي تأخذ ا عن لويئ  ايشيوخ.

 قاا:

هُ  َْ ِم ... َسَمَا  َواْلكَتاَب َتمِّ

ع لو داوداع كتاب من ايكتب كايصحيحينع لو ددن لبي إذا ح ر  عدد ب ض ل ل اي  م يف دم :ل 

 ب ض األجزاء ايحدي ية لو األثبا ع لو ايرام  ونحو ا.

ت رفون ايمقصود باي  ب ت لو ايرنام  وايم جم ايمقصود هبا ايكتب ايتي يحصل فيهيا مروياتي ع  يذه  

ب ت اع ايكتب ايتي يحصر هبا اي ايم مرويات ع ويذكر فيها لدا نيده إيب كتب ل ل اي  م تسمب ثبت يا م يل تسمب ث 

يا بين حجيرع  يذه ت  اي حيافظ  «ايم جيم ايمفهيرس»ث ب ت ايروداينعع وثبت ايشوكاينع وقبل ذي   سيمب لثبات 

 و ي بايتحري  ث ب ت بتحري  ايباء.
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ب ي -بايتحري –إن  ذا ايفرق بين ك مة ث ب ت وبين ك مة ث ب تع ف  ب ت  :وقايوا ت تل ق ع ب ايكتيابع وث 

ي ث ب ت ل  حيافظ   عايم   :ع تقوان  تق  بايسكون ت ل ق ع ب ايحافظ ايم   ب يتع ل  كتياب  م  جميا فيي   تقنع و يذا ث 

 اي ايم مرويات  ولدانيده إيب ايكتب ايميت فة.

ب ت ي  فيدبنيي لن يسيتدفذهع ل  يدهيي   فإذا ح ر ايلايب عدد ب ض مشايي  ودما ع يي  ب يض كتبي  لو ث 

 ع وال يأخذ ب    دون ب ضع يماذا؟ه  ك   من لوي  إيب آخر  

لال يكيون  ع: لن  ذه  ي طريقة ل ل اي  م لهنم يأخذون ايكتاب ك   جم ة وتفصييال  ويحرصيونلوال  

 عدد م فو  يف قراءهتم يهذه ايكتب.

: لن  ربما  ذا ايذ  فو   لخذه  و ايذ  تحتاج إيي  يف ايمستقبلع فتصيب  حسيرة كبييرة واألمر الثاين

  ت  من شيي ع ولن  تركت دماع .لن  ما دم

ع (َلَ َتنَْتِخب،ه َتنْ،َداِ ع )يدبني لن  تأخذ ايكتياب ك ي  ع يب ايوجي  وتسيم  ع وال تيرتك مدي  شييئ ا :فيقوا 

ال تدتيب  لحاديت م يدةع  ذا  و األصيلع فإني  إن ف  يت  يذا وانتيبيتع ادما ايكتاب ك   و :يقوا ي 

ت االنتيياب  يذا ربميا  يفإذا ف  يت ذيي  ف ع يا  دون ب ضواختيار ب ض ايمر :االنتياب ايمقصود ب 

   فيما تركت دماع .تددم يما دبق ألن  ربما تكون حاجت  

 ؟الحاج  ما المقصود بهذا

ميا يحتياج  يو لن ي سيدد عين ب  ويكون ي  شأن ربما يحتاج  يو لن ييرو ع ر   عطايب اي  م ب د لن يتأ ل

ي يت   ذا ايشيخع ربما يحتاج لن يسوق إدداده يحيد اع فربميا كيان  يذا ايحيديت اييذ  يحتياج إييب ديياق م 

إدداده من ضيمن ميا ييم يدتيبي  عين شييي ع فتصييب  حسيرة لني  ييم يسيم  ع وييم ييروه عين ذيي  ايشييخع 

ا يف رواية ذي  ايحديتع فإن  يتحسر ع ب ذي . ا إذا كان ذي  ايشيخ  و لع ب ايمشايخ إدداد   خصوص 

ايييب ال يدتيييبع بييل يسييما ايكتيياب ك يي ع  ييذه لن األصييل لن ايل   : ييذه ايقاعييدة يهييا ادييت داءع بم دييب

 ايقاعدة ادت دب اي  ماء مدها ادت داء فقاا ايحافظ اي راقي:

،،،ِن اْس،،،تِْيَعابهِ  - 721 َْ  َوإِْن َيِض،،،ْ  َح،،،الب 

 

 لَِع،،،،،،،اِرَف َأَج،،،،،،،اَد فِ،،،،،،،ي اْنتَِخاب،،،،،،،هِ  

،،،َر اْس،،،َتَعاَن َذا ِحْف،،،َ  َفَق،،،ْد  - 722   َأْو َقصَّ

 

ُِ َم،،،،ْن َل،،،،ُه ُيع،،،،ْد  َك،،،،اَن ِم،،،،نَ   ،،،،ا  الُحفَّ

ثين   انتياب ايفوائدع ما ايمقصود بانتياب ايفوائد؟ق ية و ي  :يذكر  دا مسأية مهمة عدد ايمحدِّ
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ما ال يكون عدده من ايوقت ما يستليا م   لن يج   عدد ايشييخ ب  لن طايب ايحديت ر   :المقصود بها

ح ةع وايدفقية ايتيي م ي  ال تكفيي إال يف ايرِّ    جاءم ال  حتب يقرل ايكتاب ك   من لوي  إيب آخرهع بسبب لن  

ا م دودةع فهو  ا ين ليام  ثم ديرجا إيب ب دهع ميا يسيتليا لن يقيرل كتاب يا  عيج   إال يوم لو يومين لو ثالثةإذ 

اع لو كل مرويا  ايشيخ ففي  ذه ايحاية   . دا دي ر إيب ق ية االنتيابكبير 

يهيا  (تخ،ريْ: )دبق يف درس م يب لنديا ق ديا يف ك مية (التخريْي)بق ية االنتياب يف ايقديم تسمب  

 عدة م اين:

اع  يذا نيوع  ايتيري  يراد ب  عزا ن لخرج  من ايمصدفين ما بيان حايي  صيحة وضي ف  ايحديت إيب م 

 من لنواع ايتيري .

مروييا   مين ماو ع لو انتياب اي ياي  انتياب اير   (تخريْ)من لنواع ايتيري  لو مما يقصد ب  بك مة 

ا. لحد ايرواةع  ذا ماذا يسمب  تيريج 

ا لن ايتيري  يل ق ع ب وضا عالمة يف لثداء م ال    يبييان ميا ديقط بيين ك متيينع  ؛ ايكالمومر م دا لي  

 ذه عالمة تسمب عالمة تيري . 

 :ففًذا كلم  تخريْ لها معاَن ْديدا

ا؟سمب تيريج  من م انيها ق ية االنتيابع فاالنتياب ع ب ايشيخ ي    اع يماذا  و يسمب تيريج 

ج يأيت ويدقل لحاديت بأدانيد ا من كتياب  يذا اييراو  وييرجهيا ويج  هيا يف كتاب يا  ألن  ذا ايميرِّ

ج بم دب يستيرجع ي    يرجها يكن ييرجها باألدانيدع فهذا من لنواع ايتيري .آخرع ييرِّ

ثين بكتب ايفوائسمب عدد ايم  ويهذا تجدون ب ض ايكتب ايتي ت   ر  دع حدِّ بكم  يذا االديم فوائيد لبيو م 

د يائيبكر ايشاف يع ف  يذه ايكتيب ايتيي تسيمب كتيب ايفوائيد تجيدون ب  يها ع وائيد ايمي ِّيوع فوائيد ايح 

 يكتبون تيري  فالن ايفالين.

 ؟إًذا ما معنى كلم  تخريْ هنا

 خ.ل  لن فالن  دا  و ايذ  قام بانتياب  ذه ايفوائدع قايوا بانتياهبا من كتاب ايشي

ا لعيد مرة لخرى يمن كان ر  ع لو ذ ب إيب ب د وعاد.فال  اإذ 

ا كييانوا يح ييرون مجيياي  ايم   ثين ميي ال  اي  ميياء قييديم  ب يييد  ويييأيت ايلييالب ميين ب ييدان   ع ايكبييارحييدِّ

 ويريدون لن يسم وا ب ض حديت  ذا ايشيخع و م ال يستلي ون لن يسم وا كل حدي ي ع فمياذا يف  يون؟
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جباء من طالب ايشيخ ويل بون مد  لن يدتيب يهم من حديت ايشييخع لو ايل بة ايد   يأتون إيب لحد اي  ماء

فييأيت  يذا ع  يسيتلي ون لن يسيم وا كيل مروياتي ألهنيم ال عمن مرويات ع من كتب  ل م ما ي زمهم دماع  مد 

إميا لن  ييزة؟بي ع فييتار يهم ويدتيب من مروييا  ايشييخ ميا يي  مييزةع ميا  يي ايماي ايم لو  ذا ايلايب ايد  

يكون إدداده عايي اع وإما لن يكون يف  ذا ايحديت فيي  زييادة مهميةع وإميا لن يكيون  يذا ايحيديت تفيرد بي  

 ايشيخع فيدتيب يهم  ذه األحاديت ايتي يها ميزا .

يسمب بايتيري ع و ذا  و ايذ  شرح  لو نظمي   (التخريْي)ب  ذا االنتياب واالختيار يسمب بماذا؟

 يف قوي : ايحافظ اي راقي

،،،ِن اْس،،،تِْيَعابهِ  - 721 َْ  َوإِْن َيِض،،،ْ  َح،،،الب 

 

 لَِع،،،،،،،اِرَف َأَج،،،،،،،اَد فِ،،،،،،،ي اْنتَِخاب،،،،،،،هِ  

،،،َر اْس،،،َتَعاَن َذا ِحْف،،،َ  َفَق،،،ْد  - 722   َأْو َقصَّ

 

ُِ َم،،،،ْن َل،،،،ُه ُيع،،،،ْد   ،،،،ا  َك،،،،اَن ِم،،،،َن الُحفَّ

نفي  ايلاييب لن  إن ي ق ايحاا لو ايزمان عن ادتي اب كيل حيديت ايشييخ فاي يار  إذا كيان ي دي  

  ذا  و من ل ل ايم رفة بايحديتع فهو بدفس  يدتيب.

لحسن ولجود من مرويا  ايشيخع ففي  ذه ايحايية مياذا  ولما إذا يم يكن عارف اع يي  ي  دراية بما  و

اظ لن ي دي  يف انتياب وتييري  األحادييت ايمتمييزة ؛ (اْسَتَعاَن َذا ِحْف َ ) يف ل؟ ل  يل ب عون لحد ايحف 

مهيم حكميية  د ايشييخ هبياع لو بميا فيهيا مين زييادا  بتفير  اديت ايشيخع متميزة إميا ب  و ياع لو مي ال  من لح

 فيدتيب ي  ما يسم   عن  ذا ايشيخ.ا من حافظع ونحو اع فيست ين هب

 قاا:

 َفَق،،،،ْد  ...................................

 

ُِ َم،،،،ْن َل،،،،ُه ُيع،،،،ْد   ،،،،ا  َك،،،،اَن ِم،،،،َن الُحفَّ

ير  بحسين ايتييري  واالنتييابع كيان ب يض ايحفياظ لن ايحفاي دي   ين ع  ظ يف ايقيديم كيان ميدهم م 

ج ويدتييب مين األحادييت لحسيد :يقاا ؛ ألني  إذا ييم يييرت هافالن  يذا كيان حسين ايتييري  ل  لني  يييرِّ

 ال فائيدة فيي ؟ميا ال ايحافظ ايجيد ايذ  يم يدص  ي  يف اختيار األحاديت ايمتميزة ربما ييتار يي  لديول اع 

  د من ايفوائد؛ ألن  يجهل األحاديت ايتي تميز  ذا ايشيخ بروايتها.ي

ثين ايذين تميزوا بحسين ايتييري ع مي ال  ذكر يف ايشرح ايحافظ اي راقي ب ض ايم    ذكير ميدهم ابين حدِّ

 .ؒ م ين 
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فياظ وقتي  ع يب يدبنيي لن يسيت ين بيب ض ح  »قياا:  ؒ ونقل ايحافظ اي راقي ايحافظ اييلييب  

ت ب  انتقاء ما ي    .«رر  يف دماع  وك 

 «ايسيدن»ثم ذكر من ايم روفين بحسن االنتقاء لبا زرعة ايراز ع ولبيا عبيدايرحمن ايدسيائي صياحب 

بيو للع ولبو بكر ايج  ابيع وعمر ايبصر ع ومحمد بن ايمظفيرع واييدار قلدييع وج  بيد اي   واألصبهاينع وع  

 ايفت  بن لبي ايفوارسع ولبو ايقسام اياليكائي.

اظ   ؤالء ف  ر  كانوا م روفين بحسن االنتقاء وايتيري ع تالحظون اآلن ايح  م دا ثالث ك ميا  ك هيا م 

 االنتياب  ذه ورد  يف نو األيفيةع قاا: :ق داع بم دب واحد

 لَِع،،،،،،،اِرَف َأَج،،،،،،،اَد فِ،،،،،،،ي اْنتَِخاب،،،،،،،هِ   ........................................

 ومر م دا اآلن ك مة انتقاءع  ذه ك ها بم دب واحد.ع او ذه شرحدا ( تخريْ)ومر م دا ك مة  

 يف آخر  ذا ايمبحت ذكر كيفية االنتقاء.

  ذا ايحافظ اي ار  إذا لراد لن يدتقي من لحاديت ايشيخع ايراو ع كيف يف ل؟

 قاا:

،،،ا َخ َّ،،،ا - 723 ُم،،،ْوا فِ،،،ي األَْص،،،ِل إِمَّ لَّ َْ  َو

 

 َأْو َهْم،،،،،،،،،َ َتْيِن َأْو بَِص،،،،،،،،،اَد َأْو َط،،،،،،،،،ا 

يا  ع يذ  يدتيبون   لهنم كانت طريقتهم يف االنتياب واالنتقاء لن يج  وا عالمة ع ب ايحديت ال  لي  

ا عدييدنا انتييياب وانتقيياء وتيييري  واختيييار( اَلختي،،ار)ك ميية راب يية  إذا لرادوا لن يدتيبييوا حييدي  ا لو ع إذ 

جون  فإهنم يج ل عالمة ع ب ذي  ايحديتع  ذه اي المة تتدوع  :ييرِّ

 لن يج  وا خل ا ع ب ذي  ايحديت. :منها -

  مزة يف ايبدايةع و مزة يف ايدهاية. :لو ي  وا  مزتين -

ا ممدودةع يكتبون بداية حر  ايصاد ثم يمدون  ع ب  ذا ايحديت ايذ  يدتيبون . -  لو ي  وا صاد 

 فهذا من اي الما  ايتي يست م وهنا.ع كتبوا ع ي  لو يف ايهامش حر  طاءلو ي - 

مرة يف ايحاشيية اييسيرى   ِّيم بييط  كان ايدار قلدي ي  »افظ اي راقي: يقوا ايح ل  لني  ع «عيريض بيايح 

 .ةيي  ع ب نف  ايحديتع بل يف خارج ايدو يف ايحاشي
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في  ايحيديت يكتيب بييط ع يب نع «صينير وكان اياليكائي ي  ِّيم ع يب إديداد ايحيديت بييط  »قاا: 

ييي  كميا ديبقع ع بد يم  بصورة  مزتين بحر يف ايحاشية ايي    ِّم وكان لبو ايف ل ايف كي ي  ع صنير بايحمرة

 يكتب ايهمزتين يف ايحاشية يي  ع ب ايدو نفس .

 .«يف الحاشي  اليمنى وكان النعيمي يعلِّم صاًدا ممدودا بحبرَ »قاا: 

ا ي      ِّم طاء  ممدودة كذي .وكان لبو محمد اييال 

 دا ما إيب جدب األخرى.  ِّم بحائين إحوكان محمد بن ط حة ايدِّ ايي ي  

  ذه عالما  االنتياب. 

 يف ايدرس ايقادم بإذن اهلل ت ايب. -إن شاء اهلل-نكتفي هبذا ونكمل 
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َؤال   ل من ايتم ق إيب ايشيخ إ داء ايهدايا ي  من ماا ونحوه مما يحتاج إيي ؟ :السُّ

ا ي لاييب يف ايم ا يد ايبصيرية  إذا كان عستحب  ذه ايم ام ة بايدسبة ي شيخ و مما ي   :الَجَواب شييي 

 فإن  ذا ال يجوزع  ذا مبدل. عوايك يا 

ر  عن ايشيخ لن  ال ي   :آخر وشيء   يحبِّذ ذي ع ولن  ال ي  لن  إذا ع  ياع فيال     حب لن يأخذ ع ب ع م  عوض 

 يدبني ي لايب لن يست مل  ذا األد وب.

يب يض ل ييل اي  يم قييد يكيون  ييو يف ةوإنميا يف ب ييض ايحياال  ايياصيي رقيييق ايحيااع يييي  ييي       نفس 

دع ويدبني لال يكون بصورة م   ا يي  من كل طايبع إنما يكيون ع باشرة بحيت يجرح مكسب في ساع  ثم لي  

ة وعدده من ايكرامية ميا يج  ي  يمتديا ألن ايشيخ عدده من اي ز   ع من خواص طالب  لو عن طريق ذي  م ال  

ا لن  ي يشب ل من قبوا شيء   اع وإنميا  ن يكون ذي  بم ابة  من ت ميذه خصوص  األجرع و و ال يل ب مد  لجر 

 .▐يل ب لجره من اهلل 

ا األصل لال ي   مد  لن  ال يمتدا من ذيي  فيال ق ايحااع وع م ف ل ذي  إال كما ق دا إذا كان ايشيخ ضيِّ إذ 

وي ك ير ا يشييي  فإن  يدبني لال يف ل ايلايب ذي ع ويكفيي ايلاييب لن ييدعومفتي ا لما إذا كان ايشيخ ع بأس

َم،ن ص،نع إل،يكم معروًف،ا فك،افئوه، ف،فن ل،م »ا ي ؛ ألن  كميا يف ايحيديت ايصيحي : كر  ش  من ايدعاء يشيي  

 «.تست يعوا فادْوا له

ا بيأن لخرجي  مين ايجهيل إييب   ِّ فمن لحسن ايم رو  اي  مع فهذا ايم   م لددى إيي  م روف ا عظيم 

 من لحسن ايمكافئا  لن ت ك ر ايدعاء ي .ت يقع و اي  مع فيدبني لن تكافئ  بمكافئة  

ميا صي يت صيالة ناف ية »ذكر عن نفس  لن  قاا:  ؒ وذكروا لنا لبا يودف ت ميذ اإلمام لبي حديفة 

 .«ؒ إال دعو  يوايد  وألبي حديفة 

م لن ي ك ير مين اييدعاء يي ع ولن ييذكره ذيي  بيييرع ولن يشيكر يي    ِّيكر اي  مع وشكر ايم  و ذا من ش  

 ت   م  مد . اي  م ايذ 

َؤال  قاا اييليب: ا كسر ق م ايدسخ وادت مل ق م ايتيري . :السُّ

ا نرتك  إيب وقت .-إن شاء اهلل- ذا ديأتيدا   ع ديأتيدا يف ايدرس ايقادم فإذ 

َؤال ي طايب اي  م لخالق  ولدب ؟كيف ي   :السُّ  دمِّ
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 .«بالتحلمإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم »كما جاء يف األثر:  :الَجَواب

 ع ب جميل األخالق ومحاددها. ۵اإلنسان إما لن يفلره اهلل 

يا ييتح مع  وإما لال يكون كذي  يدبني لن ي جر نفس  ع ب لال يتح ب هبذه األخالقع وإن يم يكن ح يم 

ا ي   ا يتصرع وإن يم يكون شكور  ا بيب ض األخيالق حاوا لن يشكرع وإن ييم يكين م  وإن يم يكن صبور  تصيف 

 إذا بيدر  مدي  ك مية دييئةع دب نفسي  مي ال  احي  ي دي  ع  اي  نفس  حتب يكون صاحب خ   قفإن  ي   ايجمي ة

 ييدا ع يب كير فإني  ويرتاجا ويحادب نفس  وي ومهاع ويحاوا لال يف ل ذي  يف ايمستقبلع إذا ف ل ف يال  

 و كذا. ..كذي  ي وم نفس  ويحاوا لن يتواضا

ق بداية لألمر  ذا صي ب ا ميا األييام ي صيب   يذا ايتي  يد يكون يف ق اي  خ  ق ع فإن  يكون فيحاوا لن ي  

ا   ع فميا مع حتيب ايحيوانيا  تيت  م وت  ياي  ألن اإلنسان يا إخيوان مفليور ع يب لني  ييت     -إن شاء اهلل-خ ق 

ا عباألخالق ايليبة  باي  باإلنسانع اإلنسان يستأن  فإني   يو يف نفسي  عف ذي  إذا بدر مد  خ   ق ييي  جييد 

 يش ر لن  رير دو ع فيدبني لن يرتاجا ويحاوا لن يتي ق باألخالق ايحسدة.

َؤال  ؟فما ايفرق بين ايتم ق وايتزي :السُّ

ايتم ييق  :و ييو ميين ايتم ييقع كمييا ق دييا فايتزييي خايتقييرب إيييب ايشييي بايتزيييق بم دييب ايتقيير   :الَج،،َواب

 تقدير.ايمقصود ب  ايمباينة يف ايتوددع ل  إظهار ايمحبة وايت ظيم واي

 قد يفو  ايواحد ب ض األشياص ايذين قد يكونوا  م لويب من رير م.

َؤال  رة؟م  ما ايمقصود بقويهم ايح   :السُّ

 باي ون األحمرع  ذا ايمقصود هبا لن  يكتب بق م لحمر لحمر ايحر. -ل  بايق م األحمر-ة ر  م  ايح  

َؤال  وليها لف ل يشرح األيفية؟ :السُّ

اا  ييل ي دييي لنيي  يقصييد ل  ايشييروح لف ييل؟ إذا كييان يقصييد  ييذا ف دييدنا مييا فهمييت ايسييؤ :الَج،،َواب

ي حيافظ ايسيياو ع  يذان  «فتل المغي »شرحان مهمان شرح ايمصدف نفس ؛ شرح ايحافظ اي راقيع و

 لما إذا كان يقصد شيء آخر ما فهمت .ع ل م شرحين أليفية ايحافظ اي راقي

َؤال ل ب ض مشاي :السُّ  ي  ع ب ب ض؟ ل يلايب اي  م لن يف ِّ
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 ب يض ايمشيايخ عديد ايلاييب لوييبع يكين ال يدبنيي لن يكيون ال بأس يف  ذا لن يكون م ال   :الَجَواب

 شيييي فيالن اديتفد    :ن  ذا عدده لويبع لو لميامهم يقيوال إذا اجتما مشايي  لن يظهر ذي  لمام ع م ال  

 مد  من لك ر لو كذاع  ذا من دوء األدب.

ع ن ت  يم ع فهذا ال بيأس بي س  ح  لو ي        لك ر ينزارة ع م  د    ايفالين ادتفاد م  لما لن ايلايب يرى لن شيي

الزم ايشيخ  ذا لك رع وقد يكون ادتفاد من  ذا فوائد لك رع وقد يكون امتياز  يذا بحسين ألن ايلايب قد ي  

 يذا مين ديوء فاضل بين مشايي ع يكن ال يكيون  يذا مواجهية يهيمع فيإن ددع فهو ي  ايت  يمع و ذا ب  و ايس  

 األدب م هم.

َؤال موما  :السُّ ك   شيي  إذا كان ي تم  مد  ايصالح؟من ايدعاء  ح 

يي ؛  آخير لن ييدعو لنا لرى بايدسبة يل ب ايدعاء لال يل يب ايشييو مين شييو   ع ب كل   :الَجَواب

ءع واي  مياء عافيدبنيي لال يل يب اييد  ع بدفسي  لن تيدعوا فيادع   ألن  يي  بيدي  وبيين اهلل حجيابع إذا لرد   

 ادت دوا من ذي  مست ديا .

ويوفقيي   ۵يدفسيي  وي ك يير ميين ايييدعاء لن يصيي ح  اهلل   ييب ايييدعاءع وإنمييا يييدعويكيين األويييب لال يل 

 وي يد .

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َوَلَ َتُك،،،،،ْن ُمْقَتِص،،،،،رًا َأْن َتْس،،،،،َمَعا - 724

 

 َوَكْتَب،،،،،،،ُه ِم،،،،،،،ْن ُدْون َفْه،،،،،،،م َنَفَع،،،،،،،ا 

ُل،،،ْوِا األََث،،،رِ  - 725  ُْ ،،،ي 
 َواْق،،،َرْأ كَِتاب،،،م فِ

 

،،،،َلَِح َأْو َك،،،،َذا اْلُمْخَتَص،،،،رِ    َك،،،،اْبِن الصَّ

،،،نَنْ  - 726  ،،ِحْيَحْيِن اْب،،،َدَأْن ُث،،مَّ السُّ  َوبِالصَّ

 

 َ م َوَفْهَم،،،،م ُث،،،،مَّ َث،،،،نْ َواْلَبْيَهِق،،،،ْي َض،،،،بْ  

 بَِم،،،ا اْقَتَض،،،ْتُه َحاَج،،، ب ِم،،،ْن ُمْس،،،نَدِ  - 727 

 

،،،،،،،،،،دِ   ،،،،،،،،،،أِ اْلُمَمهَّ  َأْحَم،،،،،،،،،،َد َواْلُمَوطَّ

َل،،،،،،،َل، َوَخْيُرَه،،،،،،،ا ألَْحَم،،،،،،،َدا - 728  ِْ  َو

 

اَرُقْ نِي َوالتَّ،،،،،،،،َواِرْيُ  َغ،،،،،،،،َدا   َوال،،،،،،،،دَّ

َه،،،،ا اْلَكبِْي،،،،ُر لِْلُجْعِف،،،،يِّ  - 729 
 ِم،،،،ْن َخْيرِ

 

اِزيِّ َواْلَج،،،،،،،،   ْرُح َوالتَّْع،،،،،،،،ِدْيُل لِل،،،،،،،،رَّ

 َوُكُت،،،،،ِب اْلُمْؤَتِل،،،،،ِ  اْلَمْه،،،،،ُهْورِ  - 730 

 

 َواألَْكَم،،،،،،،،،ُل اإِلْكَم،،،،،،،،،اُل لِلَِمْي،،،،،،،،،رِ  

 قه ع شهرح وفقه عهلل: 

ب د لن تك م ع ب ب ض اآلداب ايتيي  ؒ ما زيدا يف آداب طايب ايحديتع يقوا ايحافظ اي راقي 

ح ية يف ط يب اي  يم واي ميل هبيذا اي  يمع وكييف يت اميل ايلاييب ميا مدها إخالص ايدية يف ايل يبع واير

 :ؒ شيي ع وطريقة االنتقاء واالنتيابع يقوا 

 َوَلَ َتُك،،،،،ْن ُمْقَتِص،،،،،رًا َأْن َتْس،،،،،َمَعا - 724

 

 َوَكْتَب،،،،،،،ُه ِم،،،،،،،ْن ُدْون َفْه،،،،،،،م َنَفَع،،،،،،،ا 

ن ايسيماع وايفهيم يقوا يدبني يلايب ايحديت لال يقتصر ع ب دماع  وكت ب ع بيل يدبنيي لن يجميا بيي 

ا لن  ذا اي  م قسمان:  وايتفق ع يف م اين  ذا ايحديتع كما مر م دا دابق 

 .   ع م رجاي   -1

 وايتفق  يف م اين ايحديت. -2

ألن اييذ  يقتصير ع يب ايسيماع  عايتفق  يف م اني ع وم رفة فقهي  وفهمي  :من ل م لقسام ع م ايحديت

وكانت لدانيده عاييةع و ذا ال يحصل  عد ا عاييةا بايلايب إذا ب   د  ةع ثم ايسماع إنما يدتفهم  ي يا فائدة م  

 ي  إال ب د م ي ددين طوي ةع ب د م ي ثالثين ددةع لو لرب ين ددة و و يف ايل ب.

وإن كيان ييي  عيايي اإلديدادع فإني   علما إذا جما بين دماع ايحديت وكت ب   وايتفق  في ع فإن  ي دتفيا بي 

فيدبني ي لايب لن يجما بين دماع ايحيديت ع  األحاديتع ويبيِّن يهم ديدهميف م اين ي  ِّن ايداس ويفقههم

 وفقه  وفهم .
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وييو ييم يكين يف االقتصيار ع يب ديماع ايحيديت وتي ييده ايصيحف دون »: ؒ يقوا اييلييب 

  يف لنييواع ع وميي  إال وايتصيير   جهي فاديدهع وايوقييو  ع ييب اخييتال  وجو ايتميييز بم رفيية صييحيح  ميين

يتدقيب ا ن د   ت   ايلريقة بايحشوية يوجب ع ب ايلايب األنفية يدفس  ع ودفيا ذيي     يم تزية ي قدرية م 

 .«عد  وعن لبداء جدس 

ق ي دييي  إن طايييب ايحييديت ايييذ  يقتصيير ع ييب ايسييماعع وع ييب ايكتابيية دون تفقيي  وفهييم  ييذا ي لييرِّ

  يفهمون.ي مبتدعة لن يصفوا ل ل ايحديت بأهنم يكتبون ما ال يفقونع ويسم ون ما ال

و يذا ايلاييب إذا ف يل كيذي  فإني   عب يض ايمبتدعية ب يض ل يل ايحيديت او ذه وصمة وصم  هبي 

ا يقييويهمع ويييو يييم يكيين ل ييل ايحييديت كييذي  ع ييب يكييون م   يير  صييداق  اي صييورع وإنمييا كييانوا يف اينايييب م 

 يجم ون بين ايفق  وايرواية وايدراية.

   يقوا لحد اي  ماء: 

 يرواييةات بمدتي  يا طاييب اي  يم اييذ  ذ بي

 

 ايدرايية ايرواييةبيف ايراويية ذا اي دايية كن  

 

 

 

يييييييييييييييييييييييي     وارو  ايق يييييييييييييييييييييييييل وراع 

 

 فيييييييييياي  م  يييييييييييي  ييييييييييي  هناييييييييييية 

 يدبني لن يجما بين ايرواية وبين ايدرايةع وايدراية تت  ق بأمرين: :لايب اي  مييقوا ي دي   

 : ايدراية من حيت ايصداعة ايحدي ية.األمر األول

دقليا مييز بيين اإلديداد ايم  ميز بين اي قة واي  يف فيهاع وت  واهتاع وت  ر  ر   ألدانيد وتلن ت ر   ذه ا

واإلدداد اي  يفع ويكيون عديدك م رفية باي  يلع فتمييز  عميز بين اإلدداد ايصحي واإلدداد ايمتصلع وت  

ق بايصيداعة  يذا جانيب مين جوانيب ايدراييةع و يو ايمت  ياي    ةع م  ل  من ايحديت ايسايم من ايحديت اي

 ايحدي ية.

 ت ير  ق بفقي  ايحيديت وم انيي ع  يذا ايحيديت ميا م دياهع مي ال  : ما يت    اين من أنوا  الدراي النو  الثَّ 

فيإذا كيان ع  ير   يل  يذا ايحيديت عيام لو  يو خياصع ت   اليت ع ت ر  مفهومي  ميا مدلوق يرريب  ت ر  د  

ا ماذا خ ا ما اييذ  خصصي خاص  اكيان م  وإذا ع صوع وإذا كان عام  يا وجياءه م  لو إذا كيان م   عقييد  قييد ميا ل ق 

ا لن  يذا اي  يم   م   ومر  ع هبا فم ل  ذه لألمور يدبني يلايب ايحديت لن يكون ي  عداية  ع دهايذ  قي  عديا ديابق 

 يين فإهنيا ت   عمهد بب ض اآلال ع ع يوم اآلال  كيايدحو ولصيوا ايفقي بل اي  وم ايشرعية ك ها يدبني لن ت  

 ع ب ايتفق .
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ا يف م اين األحاديتفلايب ايحديت إذا لراد لن يكون م    البد لن يكون عديده مين ع يوم اآلال   عتفقه 

 .«ع م لصوا ايفق »و «ع م ايدحو»ساعده ع ب ذي ع ومن لحسدها ما ي  

: و و ع وم ايحديت فهذا  يو تيصصي ع و يذا  يو بابي  وأما العلم الثال  الذي هو من ْلوا اآلَلت

 ب  وي  ب  دراية كبيرة.ايذ  يم ن يف ط 

ا طايييب ايحييديت يدبنييي لن يجمييا بييين ايرواييية ايسييماع دييماع ايحييديت ميين ايمشييايخع ولخييذ  إذ 

 اإلجازا  عن لويئ  ايمشايخع  ذه  ي ايرواية.

ايدرايية مين حييت ايدرايية ايحدي يية وايدرايية مين حييت ايتفقي  يف م ياين  -فكميا تقيدم- الدراي ولما 

 ايحديت.

 قوي :

 َلَ َتُك،،،،،ْن ُمْقَتِص،،،،،رًا َأْن َتْس،،،،،َمَعاوَ  - 724

 

 ..............................َوَكْتَب،،،،ُه  

ع  يذان ايمصيدران مدصيوبان ع يب نيز  ع (َوَكْتَب،هُ ) وقويي : ع(َأْن َتْس،َمَعا) بيِّن ايحافظ اي راقي لن قوي : 

ا ع يب ديماع ايحيديت وكتبي ع فقويي    نولع اييافض ي ايم دب: وال تكن مقتصر  ن صيب بديزع  (َوَكْتَب،هُ ) :ال     م 

 اييافض.

 ثم قاا:

ُل،،،ْوِا األََث،،،رِ  - 725 ُْ ،،،ي 
 َواْق،،،َرْأ كَِتاب،،،م فِ

 

،،،،َلَِح َأْو َك،،،،َذا اْلُمْخَتَص،،،،رِ    َك،،،،اْبِن الصَّ

بيي ن فيميا دييبق لني  يدبنيي لال يقتصيير ايلاييب ع يب ايرواييية دون ايدراييةع فأوضي   هدييا كييف تكييون  

 ايدراية.

يدرس ع وم ايحديتع فإذا دأا ديائل كييف ييدرس ع يوم ايحيديت وميا  فمما تحصل ب  ايدراية لن

  ي ل م كتب ؟

فأجاب  فقاا: لن تقرل كتاب ا يف ع يوم ايحيديتع يف ع يوم األثير ككتياب ابين ايصيالحع و يو ايم يرو  

 فهيذا كتياب   ع «معرف  أنوا  ْل،م الح،دي »ب  وم ايحديت البن ايصالحع وادم  كما دماه ابن ايصالح: 

عتدب في  ابن ايصالح بجما ل م ايمسائل وايفوائد ايموجودة يف ايمؤيفا  قب ي  يف ع يوم ايحيديت عظيم ا

ث ايفاصييل»ي حيياكم و ئم رفيية ع ييوم ايحييدي »يكيي ي رامهرمييز ع وكتييب اييليييب ايمتدوعيية  «ايمحييدِّ
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ورير يا مين كتيب اييلييبع فإني  يييو يف كتابي   «ايرح ية يف ط يب ايحيديت»و «ايجاما»و «ايكفاية»يك

 وم ايحديت ل م فوائد  ذه ايكتب.ع 

أل يم ق يايا ع يوم ايحيديت ايتيي يحتياج إييهيا  ألن  كتاب جاما   عف ذي  اعتدب اي  ماء هبذا ايكتاب 

 طايب ايحديت.

ر  ويهذا كما  ل،ه  ف،َل ُيحص،ى ك،م م،ن مختص،رَ »بن حجير: ام كم يف بداية  ذه ايدروس قاا ايحافظ م 

ا وتدكيت يا؛  لنع ي دي «وناظم له ومقتصر ،منتصرَ و يا واديتدراك  ا ونظم   ذا ايكتاب اعتدب اي  ماء ب  اختصيار 

 ي ظم ل ميت  ومكانت  يف  ذا اي  م.

 .(َأْو َكَذا اْلُمْخَتَصرِ ) :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ا من ايكتب ايمهمة ايتي يستفيد مدها طايب ايحديت ايدراية هبذا اي  م  ذا ايميتصر اييذ  بيين  لي  

ير   ذه األيفية ايتي نظم فيها ايحيافظ اي راقيي كتياب ع يوم ايحيديت البين ايصيالحع كميا  ليديداع و و يف م 

بداية ايدروس لن  ذه األيفية  ي ن ظ م ي  وم ايحديت البين ايصيالحع وفيهيا ب يض ايزييادا  ايتيي زاد يا 

 ايحافظ اي راقي.

: نحين ف،أقول له،م يصيالح؟يأتيدي ب ض ايل بة يقوا نريد لن ندرس ع وم ايحديت البين اقد يذي  

البن ايصيالحع فمسيائل ع يوم ايحيديت البين ايصيالح  «ع وم ايحديت»ي ي نظم ي «األيفية»اآلن في  ألن 

 ع وامتاز  لهنا مدظومة فيسهل حفظهاع كما قاا ذاك ايداظم:«األيفية»موجودة يف  ذه 

 فيييييإن  حفيييييظ اييييييدظم يف ايكيييييالم  

 

 لديييييرع  ميييييا ي  يييييق  يف األفهيييييام   

ا م     ا يف ع وم ايحيديت ن لراد ايدراية ب  م ايحديت ف ي   لن يدرس م  فإذ  كتياب ابين ايصيالح كيتصر 

 .«األيفية»لو  ذه 

ا ما يسأا ايلالب دواكم من ايل بة ايم   فدقيوا   بتدئين كيفية ايتدرج يف درادة ع يوم ايحيديت؟وك ير 

ا كي :ي  م ال   ي فادييع ثيم انتقيل ب يد ذيي  إييب نيبية  «ط رفية ايل ير »لو  «ايبيقونيية»يابدل بمتن مقتصر جيد 

البين ايصيالح ونحو يا مين  «ع يوم ايحيديت»لو  «ليفيية ايحيافظ اي راقيي»ايفكرع ثم انتقل ب د ذي  إييب 

 ي دوو  ونحو ا. «ايتقريب»ايكتبع لو 

 يف ك ية ايحيديت ربميا ييأيت مين ثانويية عامية ييي  وب  هم م ال  ع «ايديبة»وب ض ايل بة قد يبدل من 

 .«ايتدريب»ذه اي  وم وال فيها  ذا ايتدرج ويدخل مباشرة إيب فيها  
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ا م  ال ي زم  لن يبدل من ايبدايةع يكن ي زم  لن يكون م   :ْلى كلَ  اع وإذدتبه  يز  ا مركِّ ا ادتشيكل شييئ ا ستفيد 

إن شيياء اهلل - واي  ييم يكييون يف بدايتيي  صيي ب اع ثييم إذا ت ييود ايلايييب ع ييي ع فإنيي  يسييهلع ع ييي  لن يسييأا عديي 

ا ميده  اختييار  ع   يالختيارع و داك مده  يالضلرارفهداك مده -ت ايب فهذا ايمده  اييذ  ذكرنياه ديابق 

ن كان يرييد  وميا ذيي  ع يم ايحيديت لوديا مين  يذه ع كميا ذكرنيا قبيل ق ييللن يبيدل مين ايبداييةع فيبيدل م 

ا يحتاج إيب اطالع كبير كما ديأتيدا ب د ق وادا   ايميتصرا  ك ها فهو ع م   ماردية م  ويحتاج إييب  يلع جد 

 وخرة حتب يدب  في  ايلايب ويمكن لن ي ستفاد مد . طوي ة

ها من خالا كتاب كإذا تمكن ايل   د  ر  البين ايصيالحع لو  «ع وم ايحيديت»يايب من ع وم ايحديت ود 

 فيقوا ايحافظ اي راقي فيبدل ب د ذي ع قاا: «يفيةاأل» ذه 

 

،،ِحْيَحْيِن اْب،،،َدَأنْ  - 726 ،،،نَنْ  َوبِالصَّ  ُث،،مَّ السُّ

 

 َواْلَبْيَهِق،،،،ْي َض،،،،ْبَ م َوَفْهَم،،،،م ُث،،،،مَّ َث،،،،نْ  

ييب   ل  إن ميين ايكتييب يدبنييي ايبييدء بسييماعهاع واي داييية    صييحي  اإلمييام »اع وايتفقيي  فيهييا ايصييحيحان ه 

 .ؒ  «صحي  اإلمام مس م»ع ثم ؒ  «ايبيار 

ا هبذين ايكتابين اي ظيميينع اييذ فيردا يألحادييت ايصيحيحة ين ل  فيدبني يلايب ايحديت لن ي تدي جد 

 ي بوت  وصحت . ♀ايتي تسما ايحديت مدها كأن  دم ت  من يف ردوا اهلل 

ع فقيد لفيرد يهيا ايحيافظ و ذان ايكتابيان يهميا مين ايمدزيية اي ظيمية ايتيي مير بياهنيا يف دروس م يت  

ا البن ايصالح.  اي راقي مباحت خاصة تب  

 تازا بإفراد األحاديت ايصحيحة بأدانيد م اي ايية.فام عف هما مدزية عظيمة عدد ل ل ايحديت 

ايسيدن األربيا:  :فيبدل هبما ايلايب من ناحية ايسماع واي دايةع ثم ب د ذي  يتمم ديائر ايكتيب ايسيتة 

 «. ددن ابن ماج»و «ددن ايد سائي»و «جاما ايرتمذ »و «داودددن لبي »و ي 

ير  و ذه ايكتيب كميا  : لني  مين لجميا كتيب ؒ  داودزة ديدن لبيي مييفكيل واحيد مدهيا يي  مييزةع م 

ييأ»يألنيي  اط ييا ع ييب ايمؤيفييا  ايتييي دييبقت  كيي عايمتقييدمين يف لحاديييت األحكييام جيياما دييفيان »و «ايموط 

اد بن د مة»و «اي ور  ورير ا من ايكتبع فاختار مدها لحاديت األحكام ايتيي يدبنيي ي فقيي   «مصدف حم 

 اب اي ظيم.لن ي رفها ويتفق  فيهاع فأودعها  ذا ايكت
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يكفي ي مجتهدع وإن كان ت  قِّب  ذا ايكالم فإن يف  «داودددن لبي »ويذي  ذكر ب ض ل ل اي  م لن  

يكين اييذ  يهمديا لن مييزة ع داودمن لحاديت األحكام ما يي  يف ددن لبيي  نيْ َح يْ حِ الصَّ باقي ايسدنع بل يف 

 .اعتداؤه بأحاديت األحكام «داودددن لبي »

عدايتي  ببييان لحيواا األحادييت  ؒ اإلميام ايرتميذ   فميزتي  عدايية   «م ايرتميذ جاما اإلما»ولما 

ومير  م ديا  يذه االصيلالحا  ع حسينع و يذا ررييب :صيحي ع و يذا يقيوا :حدي  ا حدي  اع  ذا يقيوا

 .بأنواعها يف دروس م ت

ا ع ب لحاديت األا يي  م  جام       باإلضافة إيب كون   يا األبيقتصر  ألخيرى اواب حكامع بل إن  جميا لي  

 كأبواب ايف ائل واألذكار وايتفسير واي  م.

ا عداية اإلمام ايدسيائي ببييان اي  يل واالخيتال ع فيإن اإلميام ه  فميزت   ؒ دن اإلمام ايد سائي ولما د  

ا مما يقا ي  تمي   ؒ ايدسائي  األحادييت مين االخيتال  يف طرقهياع ومميا يف ز يف  ذا ايجانب وبين ك ير 

فياعتدب ايدسيائي  ع وقو ذا يرفاع و ذا يزيدع و ذا يد عا يصل و ذا ي ردلع و ذا يقفيقا من ايرواةع  ذ

ببييان  يذه اي  يلع ميا ترجيحي  وبياني  ي رواييية ايراجحيةع فيقيوا إن حيديت فيالن  يو ايصييوابع  ؒ 

 دكرع و كذا.وحديت فالن خلأع وحديت فالن م  

األحادييت ايزائيدة ع يب ديائر ايكتيب ميا فيهيا مين  -كميا تقيدم م ديا-فميزهتيا  « ددن ابن ماج»ولما 

ييأ»يحييق بايكتييب اييمسيية دون ل  ويييذي   عاييمسية ايسييابقة فزوائييده ك يييرة ميين ناحييية ايمتييون ألن  «ايموط 

 .« ددن ابن ماج»زوائده ق ي ة بايدسبة إيب  «ايموط أ»

ا ل :ع ويقاا«ددن ايبيهقي ايكرى»وميزة  «ددن ايبيهقي ايكرى»يب د ايكتب ايستة ي تدي ب ايسيدن »ي  

 ال يشكل ع يكم. «ايسدن ايكرى»لو  «ايسدن ايكبير» ع حيدما تسم ون م ال  «ايكبير

وصيف  «ايكبيير»يفي «ايسدن ايكبيير» :وإذا قيلع «ي سدن»وصف  «ايكرى»يف «ايسدن ايكرى»فإذا قيل 

 ل  وصف ي سدن. «ايسدن ايكرى»و «ايسدن ايكبير»ي كتبع كتاب 

ايكرى ي بيهقي ميزت  لن  لودا كتاب يف لحاديت األحكام ايمسددة وصيل فهذا ايكتاب كتاب ايسدن 

 .ؒ ي بيهقي  «ايسدن ايكرى»لودا كتاب يف لحاديت ايمسددة  و كتاب ع إييدا

عين كتياب ايسيدن  يدصي  طاييب ايحيديت قياا: وال تييدعن  عدي : قياا  ؒ ويقوا ابن ايصيالح 

 فإندا ال ن  م م    يف باب . عايكبير ي بيهقي
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بياب لحادييت األحكيامع ال  إندا ال ن  م كتاب ا يب   مدزيت  يف  ذا ايبابع ما  يو  يذا ايبياب؟ :يقوا ل 

 و ذه  ي ل م ميزةع لن  كتاب مودوع.ع «ايسدن ايكبير ي بيهقي»يوجد كتاب بب   كتاب 

 حييةببيان لحواا ك ير من األحاديتع فهيو يبيين ك يير مدهيا مين نا ؒ : عداية ايبيهقي ومي ا أخرى

 .ايت  يل لو ايرتجي  ونحو ذي 

ي تديي هبيا مين خيالا ديماعهاع ومين خيالا ك يرة   يعتني بها طالب الحدي  ب،أي كيفي، هذه الكتب 

،يدبنيي لن ييدمن ايدظير يف »: ؒ مراج تهاع ومن خالا قراءهتياع كميا يقيوا اييذ بي  ل  ؛ «نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا يف لخيذ ا عين ايمشيايخ اييذين يبيديون  يويف ايسدن األرباع ولي نيْ َح يْ حِ الصَّ ك رة ايقراءة يف  ذه ايكتيبع   

ض،،بً ا لُمه،،كلها وفهًم،،ا لخف،،ي »: ؒ ف ييذي  يقييوا ايحييافظ ابيين ايصييالح ع وبيييان لدييانيد ا وفقههييا

ل  يدبنييي لن ي تدييي هبييذه ايكتييب في ييبط مييا ي شييكل مدهيياع مييا ي شييكل ميين ناحييية ايييرواةع ضييبط ؛ «معانيه،،ا

ف فيهم وال ي  نع واير  او  فاللدمائهمع ي ر  كيف يقرل اير    حرِّ .او  فالنع وال يصحِّ

ذق بح ها  يا ع مراج ة ايكتب ايتي ت تدي بيذي وولي  ا ما يقا فيها من إشكاال ع يكون عدده ح  وفهم 

ر  ق بايفق  وايفهم يم اين  ذه األحاديت كما ييفي م انيهاع  ذا ما يت      و و من لنواع ايدراية.م 

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

 ُث،،،،،،،،مَّ َث،،،،،،،،نْ  ........................  ........................................

 بَِم،،،ا اْقَتَض،،،ْتُه َحاَج،،، ب ِم،،،ْن ُمْس،،،نَدِ  - 727 

 

،،،،،،،،،،دِ   ،،،،،،،،،،أِ اْلُمَمهَّ  َأْحَم،،،،،،،،،،َد َواْلُمَوطَّ

ا ج ي ة وعظيميةع ويهيا قيدري دي    اع ويدبنيي إذا دم ت ايكتب ايستة وتفقهت فيهاع فهداك كتب لي  

وط يأ»فمن ل مها كتاب ع ن يكون ي  عداية هبال ع وإنميا لخيره مين لجيل ايقافييةع ؒ يإلميام مايي   «ايم 

م ل  ل م كتيب ؛ «إن كتاب ايموط أ  و األصل األوا واي  ب اب»فكما قاا ابن اي ربي يقوا: ع وإال  و ايمقد 

ثين كتاب  يأ يف ا -تقريب ا-ويهذا لصحاب ايكتب ايستة  «ايموط أ»ايمتقدمين من ايمحدِّ دتدفذوا ما يف ايموط 

ييأ مين طريييق عبيدع ي دييي كتيبهم وط  بيين يودييف  اهلل اإلميام ايبيييار  تجيده يييرو  ايموطيأ تجييده ييرو  ايم 

س   مة ايق دبي اهلل ايتديسيع لو عبد  داودوتجيد لبيا ع م يروي  عن يحييب بين يحييب ايتميمييوتجد مس ع بن م 

يأ . .وق تيبة من مس مع عن ايق دبي يروي  ا بأحادييت ايموط  و كذا بقية لصيحاب ايكتيب ايسيتة ي تديون جيد 

 :ألمورَ  يماذا؟
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عظيمة يف  ذا اي  مع فهو لحد  مدزية   ؒ إمامة مصدف  يف ايفق  وايحديتع فإن يإلمام ماي   :منها

 كبار األئمة يف وقت  يف ايفق  واي  مع وي  من ايمدزية ما ال ييفب.

 :إال رجييالنع ولحييد ما ♀فهييو يييي  بيديي  وبييين ايدبييي : ع ييو لدييانيدهع واألم،،ر الث،،اين

ولميا ع  يل  يو ثقية لو ييي  ب قية ايصحابيع ماي  عن نافاع عن ابين عميرع فميا يحتياج لن ت ير  إال نيافا

 يصحابة عدوا بإجماع من ي  تد ب  من ايمس مين.اايصحابي فكل 

 : قرب عصره من عهد ايدبوة.المي ا الثالث 

ولدرك  ع╚كان يف  ذه ايمديدة ايدبوييةع فيأدرك لبدياء ولبدياء لبدياء ايصيحابة : لن  ابع والمي ا الرَّ 

 ومدزية كبيرة. فم ل  ذه ايميزا  تج ل ي موطأ ل مية  ع عمل ايمديدة

ا ي  ميزا  عظيمةؒ كتاب ايمسدد يإلمام لحمد  :أيًضا مما تقتضي الحاج  إليه  :ع و و لي  

يا  ايحيديت يف زمانيإمامة مصدف ع فاإلمام لحمد إمام ل يل  :منها يا وع م  ع إميام ل يل ذيي  اي صير فقه 

ا وعمال     هبذا اي  م.وز د 

إال ثالثية رواةع  ♀: ع و لدانيدهع ف دده لدانيد ثالثيةع يي  بيد  وبيين ايدبيي والمي ا الثاني 

 ولحد اي الثة  و ايصحابي.

 حديت.: لن  كما ن بِّر يف عصرنا  ذا مودوعة عظيمة يف ع م ايوالمي ا الثالث 

قف يف ايكتابع وإنميا ديم داه مين مشياييدا لني  ديئل لتحفيظ لويم  ؒ ويهذا ي دقل عن ابن ك ير 

كيف ذي ؟ قاا: لنا لحفظ ايمسددع وما يف ايكتب ايسيتة  :ايكتب ايستة؟ فقاا: لحفظها وال لحفظهاع فقيل

لحفظهيا ألنديي ال لحفيظ وال  ««دنَ ْس،مُ ال»» و ايمسددع فأنا لحفظها ألين لحفظ لحادي ها مين خيالا كتياب 

 حفظها من خالا ايمسدد.للحادي ها كما رويت يف  ذه ايكتبع وإنما 

ايكتيب ايسيتة موجيودة يف داخيل كتياب ايمسيدد يإلميام لحميد لحادييت كبيرة من  لن جم ة   :فالهاهد

 ؒ. 

يي  ايمسيدد ثيم ب يد ذإديداد ذكر حيدما يذكر األحادييت يبيدل ب ي «التفسير»ف ذي  تجدون ابن ك ير يف 

 ع يفير  عدايتي  هبيذا ايكتياب عداوديبين لن  ذا ايحديت لخرج  ايبيار  لو لخرج  مس م لو لخرج  لبي 

 .ؒ و و مسدد اإلمام لحمد 
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ثون عدد م بايدسبة يهذه ايكتيب دوائير ت ييق   ذا ما يت  ق بايمتون ايمسددة  ذه من ل مهاع وايمحدِّ

دلة؛ ألن ايكتب ايسيتة جم ية ميا فيهيا قرييب مين عشيرة وتتساع ف ددنا دائرة ايكتب ايستةع  ذه دائرة متو

 آال  حديت.

يا » داك دائرة اودا مدهاع لو دائر ت يها و ي دائرة ايمسانيد وايم اجمع ويبين يدا ما يتها كتياب  م  ج  م 

ع فإن  جميا يديا فيي  زوائيد ديتة كتيبع و يي ثالثية مين كتيب ايمسيانيدع ؒ ي حافظ ايهي مي  «ائدوايز

 يم اجم.وثالثة من كتب ا

ارع ومسدد لبي ي   ب.الكتب الثَلث  من كتب المسانيد هي  : مسدد اإلمام لحمدع ومسدد ايبز 

ب يراين »ع و«م جيم ايل يراين األوديط»ع و«م جم ايل ب راين ايكبيير»ولما كتب ايم اجم فهي  م جيم ايل 

 .«ايصنير

 و ذه ايكتب كل كتاب ي  ميزة ف ذي  اعتدب اي  ماء هبا.

 ايمسدد فتقدم مسدد اإلمام لحمد ما يت  ق ب . لما كتاب

ار فميزت  ما ع و ددد مؤيِّف  عداية ايبزار ببيان اينرابة وايتفر   دع وبيان ب ض اي  لع فيإن ولما مسدد ايبز 

 ي تدي هبذا عداية كبيرةع تجده يقوا:  ذا ايحديت يم يروه عن فالن إال فالن. ؒ ايبزار 

ا إال من حديت فالن. رف  م  :  ذا ايحديت ال نأو يقول لك  سدد 

ب ايتييري  وايحكيم ع يب   ين جير  فهذه ايمسائل بايدسبة ي دراية دراية األحاديت  ي ق ايا مهمةع م 

ا؛ ألني  يشيير يي  إييب مسيائل  ؒ األحاديت يفرح بم ل  ذه ايدصوص ايتي تيرد عين ايبيزار  يا كبيير  فرح 

 يتع لو م رفة ع ت .دقيقة يف  ذا اي  م يحتاج إييها يف م رفة صحة ايحد

ين ومسدد فالن نسييت ع  :ولما مسدد لبي ي   ب فيقوا د  قوام ايسدة يألصبهاين يقوا: إن  نظر يف مسدد اي  

لن مسيدد لبيي ي  يب فيي  : ل  ؛«هنيرألافوجد  مسدد لبي ي  ب كايبحر تجتما فيي  »ومسدد لبي ي  ب قاا: 

 من اينزارة ووفرة ايروايا  ايشيء ايك ير.

اي  م حم وا  ذه ايك مة ع ب ايرواية ايتي يم تصل إييدا مين مسيدد ابيي ي  يبع و يي روايية يكن ل ل 

إال لن ع عيدة طب يا   يي مين روايية بين حميدان بن ايمقر ؛ ألن ايرواية ايتي وص ت إييدا و يي ملبوعية

 ي بصير  وريره من ايكتب. «ايييرة إتحا »يخرى كل   زوائده برواية ابن ايمقر  موجودة يف كتب  
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فهيو  -رضيوان اهلل ع ييهم-ولما م اجم ايلراين اي الثة فيايم جم ايكبييرع فهيذا رتبي  ع يب ايصيحابة 

سدد ييا إخيوة فياع موا لن  «م جيم»ع ب حرو  ايم جمع إذا وجدتم ك مية  رتب  ألن  م   ؛م جمع م جم وم 

ي  ذا ايكتاب مرتب   ياع فهيو م  ع ب ايحرو  ع ب حرو  ايم جم ف يذي  د   يب حيرو  ع ب  رت يمي م جم 

 لبيي سيدد مي ال  ورتب ايكتاب بحسب ايصحابة رتب ايصحابة بحسب حرو  ايم جم فييذكر م  ع ايم جم

 لجم ين. ╚بكرع مسدد عمرع مسدد ع مان 

ير يف ايسين؛ ألن واديا ايرِّ ؒ روايت ع دي ة روايية ايليراين  د ة   :فميزت  مِّ ف يذك لع يب  عح ية وع 

ا.األدانيد يرويها اي  ماء من طريق ع فهو ع   ر قريب ايمائة ف ذك ع ب إدداده جد   مِّ

ا حتيب يقيوا:  يذا ايكتياب روحييع ومييزة  فهو كان م   «المعجم أألوسط»لما كتاب  اي اين:    جب ا ب  جيد 

األحاديت ايتيي تمييز  بشييء مين ي دي رايب ررائب مشايي   ؒ  ذا ايكتاب لن  جما في  ايلراين 

يفيهياع لو مين حييت انفيراد رواهتيا ب   حيت زيادا   اينرابة يف لدانيد ا من حيت ع و اع لو من  اع فأودعهيا ه 

 .«ايم جم األودط» ذا ايكتاب و و 

ايكتاب اييذ  ي دي  فهو بم ابة م جم ايشيوخع ما ايمقصود بم جم ايشيوخ؟ «ايم جم ايصنير»ولما 

فيالن فسيم ت مين فيالن و ت؟يسؤاا ممن ديم  يحصر في  اي ايم شيوخ  ايذين دما مدهمع كأن  جواب  

ا عيذكر فالن ا  ذا وفالنع يكد  ماذا يف ل يف  ذا ايم جم؟ فهيذه دائيرة ع ويذكر حدي  ا من روايتي  عدي  مسيدد 

 من دوائر ع م ايحديتع و ي كتب ايمسانيد وايم اجمع وذكرنا ل مها.

ي  لقتصير ع يب  يذا ولكميل ميا ذكيره وييذم دا يف دروس م ت ك يير مميا يت  يق هبيذه ايكتيب  ومر  

 ع بقوي : ؒ اي راقي  ايحافظ

  و قاا:

 ُث،،،،،،،مَّ َث،،،،،،،نْ .........................  .........................................

 بَِم،،،ا اْقَتَض،،،ْتُه َحاَج،،، ب ِم،،،ْن ُمْس،،،نَدِ  - 727 

 

،،،،،،،،،،دِ   ،،،،،،،،،،أِ اْلُمَمهَّ  َأْحَم،،،،،،،،،،َد َواْلُمَوطَّ

َل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لَ  - 728  ِْ   َو

 

 ...................................... 

يأ يدبنييي لن  ل  ب يد لن تفيرغ مين ايكتيب ايسيتةع وايكتيب ايمهميية مين كتيب ايمسيانيدع وقب هيا ايموط 

إن خيير كتيب اي  يل ميا ع (َوَخْيُرَها ألَْحَم،َدا) تتوج  عدايت  ي  داية بكتب اي  لع وم ل يكتب اي  ل فقاا:

 بن اإلمام لحمد. اهلل رواية عبد «اي  ل وم رفة ايرجاا»ن قل عن اإلمام لحمدع وي دي ب  كتاب 
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ا يف اي  يل عين اإلميام لحميد ألن اإلميام لحميد ييم  وربما ي دي ب  ايكتاب ايمفرد ايذ  لفيرده ايييال 

 داودع وابدي  صياي ع ولبيي اهلليصدف اي  ل بدفس  وإنما كان ي سيأا عين اي  يل فيجييب تالمذتي  كابدي  عبيد

وز  وايميموينع وكتبهم ك ها ملبوعة ومتداوية. ر   وايم 

ا ي  وم اإلمام ؒ ا اء اييالفج لحمد وقسم مد  يت  يق باي  يلع فجميا كيالم  فصدف كتاب ا جام  

اإلمام لحميد يف ع يل األحادييت يف كتياب ديماه كتياب اي  يل فهيل ي ديي ابين ايصيالح واي راقيي باي  يل 

اع اهلل لع م.  ألحمد ما رواه عد  ابد  عبداهللع لو ما جم   اييال 

ع يدا من خالا ايكتب ايتي مر ذكر يااإلمام لحمد يف اي  ل موجود بين ليد يكن ع ب كل ك ير من ع م

ام لحميد يف لك ير مين عشيرين وقد اعت دي هبذا ايجانب يف  يذه األييام فجميا ب يض ايبياح ين ايجياما يإلمي

ا  .مج د 

اَرُقْ نِي) ثم قاا:  .(َوالدَّ

ييروى عيين اإلمييام لحمييد مييا يييروى عيين اإل :قيياا مييام لحمييدع ومييا ن قييل عيين إن خييير كتييب اي  ييل مييا ي 

 .ؒ ايدارقلديع وي دي ب  كتاب اي  ل ي دار قلدي 

اع  عظيم   و ذا كتاب    ع حتيب قياا: إذا كيان اييدارقلدي قيد ؒ قيد انبهير بي  ايحيافظ اييذ بي وجيد 

 عظيم ي ق ب ب  لن ايدار قلدي لحفظ ل ل ايدنيا. فذي  لمر   عصدف كتاب اي  ل من حفظ 

ايي عشيرين مج يدع حيديت واحيد ييو ط  يب مين ايلاييب لن يحفظي  حو ؟هذا الكتاب كم مجلد بل 

ا ع ي ع فكيف بآال  األحاديت ويحفظها ويم يها مين حفظي ؟! ألني  كيان ر  س  يحفظ االختال  في  يكان ع  

 رق  واالختال  يف روايت  ويرج  من حفظ .بين ط  ي سأا عن ايحديت في  

 .«دار ق ني أحف  أهل الدنياإن هذا أمر ْظيم ُيقضى به أن ال»: يقول ؒ فالذهبي 

 و ذا يدا ع ب مدزية كتاب اي  ل ي دار قلدي.

ا من كتب اي  ل ايم   ي رتمذ  و يو موجيودع موجيود ترتيبي  ألبيي  «اي ل ايكبير»ة كتاب هم  يوجد لي  

 طايب األنديسي و و ملبوع.

ا  ذا كتاب عظيمع وميزت  لن رايب مادت  لخذ ا ايرتمذ    ايبيار . من شيي  اإلمام ؒ لي  
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ا عن حديت كذا فقاا كذافتجده يقوا: د ع ال ؒ فنايب ما في  عن اإلميام ايبييار  ع أيت محمد 

 تيفب مدزية اإلمام ايبيار  يف  ذا ايشأن.

البين لبيي حياتم اييراز ع  «اي  يل»و يي ايموجيودة بيين لييديدا كتياب  :ل،ل المهم، أيًضا من كتب العِ 

رعة ع   عبي  لبي حاتم محمد بن إدري لخذه عن ل ن:لن  لخذه عن شييي :ومي ته  بيد اهلل بين عبيدوعن لبي ز 

 ايكريم.

رعيةع و ميا إماميان عظيميان يف  يذا ايشيأنع فغالب مادا هذا الكتاب يقول : دأيت لبيع ودأيت لبا ز 

 و ذا ايكتاب من لحسن ما ل يِّف يف ع م اي  ل.

 قاا:

 َوالتَّ،،،،،َواِرْيُ  َغ،،،،،َدا.......... .........  ........................................

َه،،،،ا اْلَكبِْي،،،،ُر لِْلُجْعِف،،،،يِّ  - 729 
 ِم،،،،ْن َخْيرِ

 

اِزيِّ    َواْلَج،،،،،،،،ْرُح َوالتَّْع،،،،،،،،ِدْيُل لِل،،،،،،،،رَّ

ل  من ايمصدفا  ايتي يدبني ي لاييب لن ي تديي هبيا كتيب ايتيواريخع ل  ايكتيب ايتيي ت تديي بيرتاجم  

 :تقوا ْلى ثَلث  أمورع ايدراية من ناحية ايصداعة ايحدي ية ألن  ذا نوع من ايدراية رواة ايحديت يماذا؟

 : م رفة ايرواة.األمر األول

 : م رفة طرق األحاديت.األمر الثاين

 : م رفة اي  ل يهذه ايلرق وايرتجي  بيدها.ال ر الثَّ ماأل

 كتب ايتواريخ وديأيت ذكر ا. فهذا األمر األوا و و م رفة ايرواة ما ايذ  ييدم  في ؟

رقع و يو األوا األصيل لن يكيون  يو األواع م رفية ايليرق اييذ  يييدم  : م رفة ايل  مر الثاينواأل

 فيها ايكتب ايتي م تع ايكتب ايستةع وايمسانيد وايم اجم. 

 : م رفة اي  ل واالختال  وايرتجي ع و ذا  و ايذ  ييدم  في  كتب اي  ل.واألمر الثال 

ا نرتبها ايداحية ايصداعية تقوم ع   ب  ذا:فإذ 

 : جما ايلرق.أوًَل 

 : م رفة ايرواة.ثانًيا

 م رفة اي  ل وايرتجي . ثالًثا

 ال يمكن لن تحكم ع ب حديت حتب تجما طرق .
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يين  يين اي قيةع م  وال يمكين لن تتبيين  ييذه ايليرق حتيب ت يير   يؤالء اييرواة ايييذين رووا  يذه ايليرق م 

ن لحفظ. ن لرج ع م   اي  يفع إذا كانوا ثقا  م 

راز ع لو رفة اي  لع ربما لنت ال تتبين اي  ة ما جم   ي لرق يكن يبيدها ي  لبو حاتم ايي: م الثال 

ايم روفة كايكتب ايستة وايمسانيد وايم ياجم  «ايسدة»جما من كتب فايلرق ت   ع اإلمام لحمد لو ايبيار 

 واألجزاء وايمشييا .

 اء.وايرواة ت رفهم من خالا كتب ايتواريخ وايلبقا  واي قا  واي  ف

  ل ايميت فة. ل من خالا كتب اي   واي    

يقيوا ايحيافظ اي راقيي:   ذه كتب ايتواريخ ايتيي ت  يرِّ  بيايرواةع ميا ل مهيا؟ع (َوالتََّواِرْيُ  َغَدا) قاا:

ايبيار  صاحب ايصيحي ع اهلل  اقد اإلمام لبو عبديإلمام ايحافظ ايجهبذ ايد   «ايتاريخ ايكبير»ل مها كتاب 

 .«ايتاريخ ايصنير»ع و«ايتاريخ األودط»و «ايتاريخ ايكبير»تب يف ايتاريخ: فإن ي  ثالثة ك

يف عيداد ايمفقيودع وكيان قيد ط بيا  «الت،اري  الص،غير»وع ايتاريخ ايكبيير وايتياريخ األوديط ملبوعيان

ا بادم ايتاريخ ايصنير خل ايتاريخ األودط  ع وإال  و ايتاريخ األودط كما يف ايلب ا  األخيرة.أ  قديم 

ديب»ك ك مة ألبي لحمد ايحاكم صياحب كتياب  دا يقيوا عين كتياب ايتياريخ يإلميام ايبييار :  «ايك 

ن لي  «وكتاب محمد بن إدماعيل يف ايتاريخ كتاب يم ي سبق إيي » ريخ لو األديماء ف ب ده شيئ ا مين ايتياع وم 

دب يم يستنن   ن نسب  إيب نفس  م ل لبي زرعة وايك  ن حكاه عدي ولبي حاتم ومس مع ععد ع فمدهم م    ومدهم م 

ل األصوا. عاهلل يرحم ف  فإن  ايذ  لص 

يما لي ف كتاب ايتاريخ جاء ايحفاظ ب ده واقتيدوا بي ع ودييأيت مزييد  ؒ ن اإلمام ايبيار  ي دي ل

ل األ صيواع ل  فيت   يذا ايبيابع وصيار ايدياس ب يده ي تديون بيان يهذاع يكن ايذ  يهمدا لن   و ايذ  لص 

 فون في .هبذا ايجانب ويؤيِّ 

ي بييار  وجيدوا لني  يحتيو   «الت،اري »وذكروا لن لبا زرعية ولبيا حياتم اييرازيين حيدميا رلوا كتياب 

 ثالثة ع وم:

 : ايرتاجم.العلم األول

 : اي  ل.والعلم الثاين
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 : ايمراديلع بيان ايمراديل.والعلم الثال 

تيياب ايجييرح وايت ييديلع فج  ييوا ابيين لبييي حيياتم ت ميييذ م يسييأيهم عيين ايييرتاجم فيجيبونيي  فييأي ف ك

ييف كتيياب اي  ييلويسييأيهم عيين اي ويسييأيهم عيين ايمراديييل فيجيبونيي ع فييأي ف كتيياب ع   ييلع فيجيبونيي  ولي 

 ايمراديل.

ا من لبيي حياتم ولبيي زرعية وابين لبيي حياتم ألن  يذه ايكتيب اي الثية  يكن ما ذي  ال ي دي  ذا ر  

ا وايمراديل فيها مين اي  يم البن ل «اي  ل»البن لبي حاتمع و «ايجرح وايت ديل»كتاب  ايجيم بي حاتم لي  

ادييتفادوا ان ايحصيير  يإلمييام ايبيييار ع فميياذا ادييتفادوا  ييم؟ «ايتيياريخ»ايك ييير ايييذ  ال يوجييد يف كتيياب 

يا زاد  ا يف كتاب اإلمام ايبيار ع ثم  م زادوا من ع مهمع ولي   بين حياتم مين اايمبدئي ي مادة كان موجود 

يب بن م ينع وكالم يحيب بن د يد ايقل يانع وريير م مين لئمية ايحيديت ميا كالم اإلمام لحمدع وكالم يح

 .ؒ يم يذكره اإلمام ايبيار  

ياظ يكن اإلمام ايبيار   و ايذ  هن   ذه ايلريقع وج يل  ف  ب يده يقتيدون بي ع فهيو اييذ  لصيل ايح 

ع يب  يؤالء  ذه ايك مة ايتي ورد  عن لبيي لحميد ايحياكم فيهيا شييء مين ايقسيوة  تاألصواع وإن كان

اظ ف  يكن اديتفادوا ب يد  ع هو صاحب فت  ايباب يف  ذه ايق يةاقتدوا ب ع ف ما مدها لهند  ع يكن ايذ  يهم  ايح 

ين ب يده  عذا شأن ل ل اي  م لن  يشرح لحد األئمية ايتيأييفو  ..ذي  ولفادوا وزادوا ع ي  زوائد ثيم ييأيت م 

 يادة وايدقد واالدتدراك.يإلثراء وباب ا ي زِّ  ويقتد  ب  ويزيد ع ي  ويدتقدهع ويكون اي  م باب ا

ا  ذا ما يت      :ؒ ق بقوا ايحافظ اي راقي إذ 

 

 َوالتَّ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َواِرْيُ  َغ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َدا  ........................................

َه،،،،ا اْلَكبِْي،،،،ُر لِْلُجْعِف،،،،يِّ  - 729 
 ِم،،،،ْن َخْيرِ

 

 ...................................... 

رتيب ع يب م   «ايتياريخ ايكبيير» ما ايفرق بين ايتاريخ ايكبير وايتاريخ األودط وايصينير؟ :يسأل سائل

ولما دائر ايكتاب األيف وايبياء ع ♀ايحرو ع يكد  افتتح  بايمحمد ؛ يف ل ادم ردوا اهلل 

 وايتاء واي اء إيب آخره.

افإن  مرتب ع ب اي «األودطايتاريخ »لما  يف  «ايتياريخ األوديط»ع سدينع باإلضيافة إييب كوني  ميتصير 

 طب ة يف مج د ويف طب ة يف مج دين ويف طب ة يف خمسة.
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 لما ايتاريخ ايكبير ثمانية مج دا  كبيرة يها حواشي ملوية.

 ييو كتيياب ايصييحابة يإلمييام  :فب  ييهم يقييوا لمييا ايتيياريخ ايصيينير فيياخت ف ل ييل اي  ييم فييي  مييا  ييو؟

يبيار ع و ذا خليأع ايصيواب لن ايتياريخ ايصينير وب  هم يقوا  و اي  فاء ايصنير يإلمام اع ايبيار 

خيرىع ولن ايتياريخ ايصينير كتياب ويي   و كتاب اي  فاءع فهذه كتب مفردة ل   عيي   و كتاب ايصحابة

ا م   ويدا ع ب ذي  ايدقوا ايمدقويية عدي ع وفيي  اي قيا  وفيي   «ايتاريخ األودط»رتب ع ب ايسدين م ل لي  

ا بايصحاباي  فاءع ويي  م    .╚ة يتص 

ايتياريخ »وإنميا ايموجيود كتياب  «ايتياريخ ايصينير»ويم يصل إييداع يم يصيل إييديا فيميا ن  يم كتياب  

 .«اي  فاء ايصنير»و «األودط»و «ايكبير

اِزيِّ   .......................................  َواْلَج،،،،،،،،ْرُح َوالتَّْع،،،،،،،،ِدْيُل لِل،،،،،،،،رَّ

 دري  ايراز ع ايمتوىف ثالثمائة ودب ة وعشرين.ايراز  ل  لبا محمد عبدايرحمن بن محمد بن إ 

رعيةع ولصيل  «ايجرح وايت ديل»ليف كتاب  :ابن لبي حاتم ايراز  كما تقدمع وادتفاد من لبي  ولبي ز 

 .«ايتاريخ ايكبير»يف كتاب :  ؒ ترتيب ايكتاب وايرتاجم ادتفاده من اإلمام ايبيار  

زاد زييادا   بلمام ايبيار ع ف ي   و مجرد ناقلع يف كتاب اإل زوائد ك يرة ييست   -كما تقدم-يكن 

ين قيب هم كشي بة واي يور ع واإلميام مايي  وايقل يان  ك يرة من كيالم اإلميام لحميدع ويحييب بين م يينع وم 

 .ؒ ورير م من لئمة ايحديتع مما ال يوجد يف كتاب اإلمام ايبيار  

 كتاب ايجرح وايت ديل ملبوع متداوا.و 

ا ر  بما ايوقت ضاق.ال نسرتدل  دا ك ير 

ا ما يت  ق هبذه ايق يية فيإذا ديأا ديائل فقياا: مياذا ب يد كتياب  ايجيرح »و «ايتياريخ ايكبيير»نكمل إذ 

 البن لبي حاتم؟ «وايت ديل

 بايدسبة إيب كتب ايحديت ايمسددة لن  داك دوائر ي كتب. :فكما ق دا 

 انية فيهيا كتيب لخيرىع اييدائرة اي اي ية دوائر بم دب لن  ايدائرة األويب فيها ايكتب ايفالنيةع ايدائرة اي

 فيها كتب و كذاع كذي  ايحاا بايدسبة يكتب تراجم ايرواة.
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 :ف ددنا ايدائرة األويب  يذه ايكتيب ايتيي تجميا بيين اي قيا  واي ي فاءع ولداديها نسيتليا لن نقيوا

 يا  مكيان لن ي  وباإلع ع وقب هم كتاب ايلبقا  البن د د«ايجرح وايت ديل»ي بيار  و «ايتاريخ ايكبير»

يكن اإلشكاا لن  يذا ايكتياب ميا وصيل إييديا إال قسيم ع البن لبي خي مة فإن  رزير ايفوائد «ايتاريخ»إييهم 

 يسير مد ع يمكن حوايي رب   لو لقل لو لك ر.

ب يانع واي قيا  البين 
ثم ب د ذي  تأتيدا دائرة كتب اي قا ع اي قا  كاي قا  ي  ج يع واي قا  البن ح 

 شا ين.

يم ب د ذي  دائرة كتب اي  فاء ايم  ث  «ايكاميل»قي ييع و فاء ي بييار  واي ي فاء ي    تقدمةع م يل اي  

ب ان. «ايمجروحين»البن عد ع و
 البن ح 

بين اي حيافظ  «يسيان ايمييزان»ي يذ بيع و «ايمييزان»ايمتيأخرةع ولج  هيا كتابيان:  «اي ي فاء»ثم كتب 

 حجر.

ا جييوثيم تأتيديا دائييرة عظيمية  اع و يي دائيرة رواة ايكتييب ايسيتةع ولج  هييا كتياب واديي ة جيد  هتييذيب »د 

 بن حجر.اي حافظ  «هتذيب ايتهذيب»يمن لا ع و «إكماا هتذيب ايكماا»ي مز ع و «ايكماا

ا  تياريخ »ي يلييب ايبنيداد ع و «تياريخ بنيداد»كتب ايتواريخ م ل و ي ثم تأتيدا ايدائرة ايواد ة جد 

فهيذه دوائير ي كتيب يدبنيي  ع ن كتيب تيواريخ ايب يدان ايمشيهورةمي بين عسياكرع ورير يااي حيافظ  «دمشق

 يلايب ايحديت لن ي تدي هبا.

 نيتم بايبيت األخير قاا:

 َوُكُت،،،،،ِب اْلُمْؤَتِل،،،،،ِ  اْلَمْه،،،،،ُهْورِ  - 730

 

 َواألَْكَم،،،،،،،،،ُل اإِلْكَم،،،،،،،،،اُل لِلَِمْي،،،،،،،،،رِ  

ألن اي  يم ايحيديت  عي  مياءواةع وضبط لديماء امن ايدراية لن يكون ايلايب حاذق ا ب بط لدماء اير   

ال ت  ير   :نة مين لديماء رجياا لو نسياءع فهيذه األديماء كميا قيايوا و لدانيد ومتونع و ذه األدانيد مكو  

ف  بايقياسع وال ت  ر  بما قب ها وال بما ب د اع بيم ت  ير ؟ ت  ير  بيايدو ع يهياع فمين اي ييب لن يصيحِّ

ثين.  وييلئ طايب ايحديت يف لدماء ايمحدِّ

ثين كيان عديده مج ي  إقيراءع فكيان  «ايجاما»اك قصة ت حكب ذكر ا اييليب يف و د  لن لحد ايمحدِّ

ايذ  يقرل طايب ي حن ف جر ايل بة من يحد ع فقايوا: إن فالن ا م تن  باي نة اي ربيةع فاج    يقرل من لجيل 

ي ش  ييمع قياا ييي     ش  ثكم    اع فبدل يقيرل وقياا: حيد  يي مع قياا عين مع يندع  ذا ايذ  ي حن ك ير  ش  إنميا  يو   



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

940 

ينع  ص  ي نح  ص  ين إنما  و ح 
ص  ف فقاا: ردونيا إييب قارئديا األع قاا: يي  ح  وا فإني  وصار كل ما يقرل يصحِّ

يي م بين بشيير ع وإن كان ي حن فهذا يمسخ ش  ا مين  يذا اييذ  يمسيخ األديماءع يج يل    فياي حن لقيل ضيرر 

ا. يم 
ش     

و يذا ط بية ايحيديت ع ايح  ييةيقوا: لخرج  لبو ن   يم يف دم ت لحد ايوعاظ يقوا عن حديت  ومرة   

يم وإن كيان اآلن مشيتهر مين األديماء اديم ن   يؤتدبايم ي م كديت  بايتصنيرع ويي  ن    يمع ون ي رفون لن لبا ن   

ف يف ادم لو كدية ايمؤيِّف ويف اديم ايمؤي يفع فج يل ع يكن األدماء ال تؤخذ بايقياس وايمشك ة لن  صح 

ي     
ي ة .ايح   ة  ح   

 لن  يدبني يلايب ايحديت لن ي تدي ب بط األدماءع فإن  ذا من ايدراية وايم رفة. :فايشا د

ثين؟ :ففذا قال قائل  الج،واب ْ،ن ذل،ك كيف نتجدب اييلأ وايتصحيف وايتحريف يف لدماء ايمحيدِّ

اع يكن ن يده مرة لخرى لن  يكون بأمرين:  مر م دا دابق 

لفواه ل ل اي  م ايمتقدينع فأنت من ك رة ما تسما اي ايم يقرل األديماء ع يب  : باألخذ عناألمر األول

 ايصوابع فإن ايصواب دي  ق يف ذ د  وال يذ ب عد .

 ذه ايدقلة األويب لن  تأخذ  ذا اي  م يي  من ايكتبع وإنما تأخذه مين ا  ي  ايمتقديين يي  فيإن ذيي  

 يق ل اييلأ وايتصحيف.

فية فيي ع : لن  إذا لشكاألمر الثاين ل ع ي  ادم من األديماء ال ت ير  ضيبل  فراجيا فيي  ايكتيب ايمؤي 

 ت ايب يف قوي : ؒ و ذا  و ايذ  ذكره ايحافظ اي راقي 

 َوُكُت،،،،،ِب اْلُمْؤَتِل،،،،،ِ  اْلَمْه،،،،،ُهْورِ  - 730

 

 َواألَْكَم،،،،،،،،،ُل اإِلْكَم،،،،،،،،،اُل لِلَِمْي،،،،،،،،،رِ  

هيذه ايكتيب ت يبط فمؤت ف وايميت يفع لن  مما يدبني لن ت تدي ب  ايقراءة وايمراج ة يكتب اي ي دي 

ييرع فهيذه لديماء إذا ي  األدماءع وت   يي ر ون س  يي رع وي س  ييرع وب ش 
ب يانع وبيين ب ش  ب انع وح  ب انع وح 

ميز ي  بين ح 

اع لو ي سير نسير ير  ا ب ش  ير 
فت. عقرل  ب ش   فإن  تكون قد صحفت وحر 

ت يايبع فإني  لوديا  ؒ ألمير بين مياكوال فإذا لشكل ع ي  من ذي  فراجا م ل كتاب اإلكماا ي 

 .ؒ كتاب ي متقدمين يف  ذا ايشأنع و و ملبوع بتحقيق ايشيخ ايم  ِّمي 
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اع ولودا من ا مصدف مهم جد  كتاب اإلكمياا ألن ع مياء ايحيديت يوجيد ع مياء ب يد  جاء ب ده لي  

 .ع ماءييليب ايبنداد ع فجاء ب ده بن ماكوالع ابن ماكوال يف ايقرن اييام   و شيخ ا

ييا  ديياك لدييماء يييرواة ادييتدركت ع ييي  يف كتيياب    «االدييتدراك»لو  «اإلكميياا»بيين نقليية تكم يية اولي  

و يو ايحيافظ بين ناصير اييدين ايدمشيقي  عوكتاب ايصابوينع فجاء عايم كبير وحافظ ي  شأن يف  ذا اي  م

ت ف عدد ايمتأخرينع  يو فأي ف كتاب ا دماه توضي  ايمشتب ع و ذا ايكتاب لعظم كتاب يف ايمؤت ف وايمي

بين حجير يف كتيب اييرتاجمع فبايدسيبة اي حيافظ  «هتيذيب ايتهيذيب»يف كتب ضيبط األديماء بم ابية كتياب 

 يدنا جاما  و كتاب توضي  ايمشتب  ي حافظ بن ناصر ايدين ايدمشقي.لي متأخرين لحسن كتاب بين 

ا عددنا كتاب يان جام يان يف  يذا ايشيأنع كتياب  ع مياكوالع  يذا بايدسيبة ي متقيدمين البين «اإلكمياا»فإذ 

 بايدسبة ي متأخرين. «توضي  ايمشتب »وكتاب 

رمع عظييم ايفائيدةع و يو كتياب:    «ايمنديي»كما يوجد كتاب يليف ايحجمع عظيم ايشأنع صنير ايج 

 يف ضبط األدماء ي فت ديع و و مج د واحد ي بط ي  لدماء ايرواة يف ايكتب ايستة ورير م.

يدبنيي يلاييب ايحيديت اييذ  ي تديي هبيذا اي  يم لن يكيون قريب يا مدي  مين لجيل لن  فهذا كتاب صنير 

ا يف ضبط األدماء ايتي ت شكل ع ي .  يراج   ك ير 

 .نكتفي هبذا ايقدر
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َؤال ي د ي ورييره «اي  يل»م ابن ايصيالح اإلميام لحميد يف يماذا قد   :السُّ
يد  وميا اييذ  مييز  عع يب ابين ايم 

 كتاب ؟

يد ي ف   «اي  ل»ي ل ايسبب لن كتاب  :الَجَواب د  يتقدمةع وإنما و  من مدذ لعصار م   د  ق  البن ايم  دي  يف م د  ج 

بين ايصيالح متيوافرةع كتياب الما اي  ل ايمدقوية عن اإلمام لحمد فكانيت يف عصير ع ايقديم ب ض األجزاء

ا. ا كان موجود   اي  ل ي يال 

ا نسيت ع بايدسبة يكتاب اي  ل ي   جد وتذكر  لمر  ا و  دتيب يسير البن قداميةع و يو ملبيوع م  مد  يال 

ا يهذا ايكتاب اي ظيم ايذ  ف قد وال يوجيد ي   «دتيب من كتاب اي  لايم  »دماه   لي طايب ايحديت تصور 

 اآلن.

يدي وتقديم اإلمام لحمد ع ي  لن كتب  ك يير مدهيا ف قيد  يف وقتي ع  د  ا من األدباب ي دم ذكر ابن ايم  فإذ 

ا لك ت جد مدها ايشيء اييسير بيال  ما ن قل عن اإلمام لحميد فإذ  وإال ال شي  ع ؒ ها األرضةع وإنما و 

يد ي لحد لكر لئمة اي  ل يف زمان . د   لن ع ي بن ايم 

َؤال  كتاب يف لحاديت األحكام رير ايمسددة مما  و موجود اييوم؟ ما  و لكر :السُّ

 قاا يف  داك ثالثة كتب:يمكن لن ي   :الَجَواب

ي لر  ايمكييع  يذا مين لريزر كتيب األحكيام ريير ايمسيددةع  «راية اإلحكام»: كتاب كتاب األولال

 و و ملبوع وي  مل ع ي  يف ك ية ايحديت يف ردائل ع مية يف تيريج .

ا الع األحكيام ايحيق اإلشيبي يع و يو وإن كيان عفيو   ي بيد «األحكيام ايكيرى»: كتاب والكتاب الثاين

ايكتب رير ايمسيددةع كتياب األحكيام ايكيرى مسيددع   ي ألن ايسائل يسأا عنايودلب ي بدايحق اإلشبي

اع ولي يف ع يي  ابين ايقليان كتياب بييان اييو م  األحكام ايودلب ي بدايحق اإلشبي يع واعتدب اي  ماء ك ير 

 واإليهام ايواق ين يف كتاب ايحكام.

ديل ا يكدي  رزيير ايفائيدةع عظييم : مدتقيب األخبيار ي مجيد بين تيمييةع و يو إن كيان متوالكتاب الثال 

 يف شرح  يف نيل األوطان. ؒ ايدفاع واعتدب ب  ايشوكاين 

َؤال   ل يكم دروس رير شرح األيفية؟ :السُّ
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 اآلن الع يي  عدد  إال  ذا ايدرس بسبب ايمشارل ايمتش بة. :الَجَواب

َؤال  ؟«ن يبة ايفكر» ل ممكن لن تشرحوا يدا  :السُّ

 وايديبة ي ديبة. -إن شاء اهلل- «ايديبة»نتهيدا من األيفية ن ود إيب إن شاء إذا ا :الَجَواب

َؤال  ؟«ي سدن ايكرى»ما  ي لحسن طب ة  :السُّ

ايلب ة  يي ايتيي لخرجتهيا دار  جير بإشيرا  م يايي ايشييخ  «طب ة ي سدن ايكرى»لحسن  :الَجَواب

 عبداهلل ايرتكي.

َؤال و  في  ض : ل قوي  :السُّ ش  و  لو ايح  ش   بلان يقصد ل ل ايسدة؟ايح 

ويةع ل  لهنيم ييي  يهيم درايية وال فقي   :الَجَواب ييروونع بميا ن م ايم تزية يسمون ل ل ايسدة بايحش 

 ألهنم انشن وا ب  م ايكالم عن ع م ايكتاب وايسدة. عو ذا باطلع بل  م ايذين يي  يهم فق  وال دراية

َؤال  ا؟يماذا انتقل مذ ب اإلمام ماي  إيب لفريقي :السُّ

ين يأخيذ  يذا ايميذ ب عين  ع ب كل   :الَجَواب بايدسبة النتشار ايمذا بع انتشار ايمذا ب بحسب م 

ا ممن لخذ عن اإلمام ماي  كانوا من مصرع ومن تيون ع كانيت تسيمب  اي اي مع فربما من األدباب لن ك ير 

كيان  يذا مين األديباب لمين فربما ع ثم ل ط ق ع ب ايقارة ك ها فريقيةع تبا إفريقية كان  و ادم تون  اآلنل

ا من ط بة اإلمام ماي  كانوا من مصر ومن تون  ومن األنيدي  م يل يحييب بين يحييب اي ي ييع لشيهر  ك ير 

ف كيون  ع عن اإلمام مايي ع و يو مين األنيدي  «موطأ يحيب بن يحيب اي ي ي»موط أ متداوا بين ايداس  و 

ا ايم روفية اآلنع فانتشير ط بية  يؤالء اي  مياء يف يمنرب اإلديالمي لقيرب إييب لفريقييا ذه ايب دان ب دان 

 لفريقيا شمايها وشرقها وجدوهبا.

 ر طالب  من ل ل ب د انتشر ع م  يف ذي  ايب دع فربما  ذا  و ايسبب.فاي اي م إذا ك   

ا يف اي يراق بقيوةع مي ال ايقاضيي عبيدايو اب يكن ما ذي  ل   نب  إيب لن ايمذ ب ايمايكي كان موجود 

ين ايميايكي كيان يف اي يراقذا كان يف بنيدادع وايايمايكيع   يا يف ايشيامع ويف خ  ع بياقالِّ رديان بيل وكيان اي  

 كانوا يف األندي  ومصر وبالد ايمنرب اي ربي. :ب ض ايمايكيةع يكن لر ب ايمايكية كما ق دا

َؤال  كيف ي جما بين ايحفظ وايمراج ة وايمجايسة؟ :السُّ

دا يف ايييدرس ايقييادمع ف  ييل صيياحب  ييذا ايسييؤاا ي يييده يف ذييي  مييا يت  ييق بييايحفظ ديييأتي :الَج،،َواب

 .-إن شاء اهلل-ايدرس 
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َؤال   ل يكم لن تذكروا لف ل ايلب ا ؟ :السُّ

بايدسييبة ي كتييب ايتييي ذكرنا ييا ن يييد ذكر ييا مييرة -إن شيياء اهلل -رس ايقييادم ذكرونييا يف ايييد   :الَج،،َواب

 خرىع ونذكر طب اهتا بإذن اهلل ت ايب.ل  

َلمواهَّلل َتعَ  ْْ  الى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

ِْ ُث،،،،مَّ َذاكِ،،،،رِ  - 731  َواْحَفْظ،،،،ُه بِالتَّ،،،،ْدِرْي

 

 بِ،،،،،،ِه َواَلْتَق،،،،،،اَن اْص،،،،،،َحَبْن َوَب،،،،،،اِدرِ  

ْل،،،،،،،َت إل،،،،،،،ى التَّ،،،،،،،ْألِْيِ   - 732   إذا َتَأهَّ

 

 َتْمَه،،،،،ْر َوُت،،،،،ْذَكْر َوْه،،،،،َو يف التَّْص،،،،،نِْيِ   

 َطرِْيَقَت،،،،،،،،اِن َجْمُع،،،،،،،،ُه أبواَب،،،،،،،،ا - 733 

 

 َأْو ُمْس،،،،،،،،،،نََدًا ُتْف،،،،،،،،،،رُِدُه ِص،،،،،،،،،،َحاَبا 

،،،،،َلً َكَم،،،،،ا َفَع،،،،،ْل  - 734   َوَجْمُع،،،،،ُه ُمَعلَّ

 

َل،،،،،،ى ُرْتَب،،،،،،ً  َوَماَكَم،،،،،،ْل   ْْ  َيْعُق،،،،،،ْوُب َأ

 َوَجَمُع،،،،ْوا أبواب،،،،م اْو ُش،،،،ُيوَخم اوْ  - 735 

 

 َتَراُجَم،،،،،،،،م َأْو ُطُرَق،،،،،،،،م َوَق،،،،،،،،ْد َرَأْوا 

 َكراَه،،،،َ  اْلَجْم،،،،ِع لِ،،،،ِذي َتْقِص،،،،ْيرِ  - 736 

 

ٍَ اَلْخ،،،،،،،َراُج بِ،،،،،،،َلَ َتْحرِْي،،،،،،،رِ    َك،،،،،،،َذا

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 ادتكماال  يما بدل ب  من ايكالم ع ب آداب طايب ايحديتع قاا: ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ِْ ُث،،،،مَّ َذاكِ،،،،رِ َواْحَفْظ،،،،ُه بِالتَّ،،،،ْدرِ  - 731  ْي

 

 .................................... بِه 

ا  ل  يدبهدا ع ب ايلريقة ايصحيحة يف حفظ ايحديت وحفظ اي  م بوج  عام و يي لن يحفظي  متيدرج 

في ؛ بحيت ال يك ر ع ب نفس  حتب ال يستليا لن يحفظ ذي  ايك ير ويتقد ؛ بل يأخيذ ق ييال  ق ييال  ويكيرره 

ا وييذي  يقيوا ب  يهم:حتب يتقد ع  ايسيبق  فهذه  ي ايقاعدة ي حفظ: لن  تأخذ شيئ ا ق ييال  وتكيرره ك يير 

 حر  وايتكرار ليف.

ا  عشيئ ا ق يال  ويو حر  واحد ذ  بق حر  ل  خ  ايس   :ايسبق ل  مقدار ايحفظع يقويون يكين كيرره ك يير 

امن  ذا لن  تكرر ايمحفو يكن ايشا د عليف ومن ايذ  يليق ذي  :وقاا حتب ي بت ألني  إذا ييم  عظ ك ير 

ب ايلاييب فيب ض ايل بية يكيرر ويف ايواقا لني  ييم ت يبل ع و يذا ي يود إيي عيكرر فأن  تظن لن  حفظت 

ايحديت ثالثين مرة ويتقد  وب  هم يحتاج إيب خمسين مرةع فهذا ي ود إيب ايلايب ويجيرب نفسي  ع م ال  

 مقدار ايك رة ايذ  يتقن ب  حفظ .

ميا كإذا يم تراج   فإن  دييتف ت مدي ع ق ية ايمراج ة ب د ذي ع فإن   :ضي  الحف وأهم شيء يف ق

ُْ فل،ه تعاهدوا هذا الق،رآن، » :جاء بايحديت ايصحي  سير ي   ۵ع فكتياب اهلل «قله،اأش،د تفلًت،ا م،ن اإلب،ل يف 

اج يكن إذا يم يراج   ويت ا ده صاحب  فإن  ديدسبع ديدسب ميا حفظي ع وكيذي  ديائر اي  يم يحتي عي ذكر

 إيب مراج ة ويحتاج إيب تكرار ك ير.

 لقواا أل ل اي  م يف ذي  مدها: ؒ ذكر ايشارح يف شرح ايحافظ اي راقي 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

946 

كنت آتي األْم،ذ ومنص،وًرا فأس،مع أربع،  أحادي،  أو خمس،  ث،م أنص،رف » :ؒ قوا اي ور  

 .«تكراهي  أن تكثر وتفلَّ 

ي ور  يح ير عديد األعميش ومدصيورع ألن ا علن  يحفظ لحاديت ق ي ة عن مشايي  ويكتفي هباي دي 

ك ير لرب ية لو خمسية ويكتفيي هبياع ت ع ي   يذه األحادييت ال ي  فيسما مدهم ويحفظع فمن لجل لن ال تتف   

يا م   :ويهذا كان ايمشايخ يقويون تقد ياع حتب يحفظ ايقرآن ال تزد ع ب خم  آيا  إذا لرد  لن تحفظ حفظ 

ع ل آيا  دورة ايرحمن وآييا  ايمفصيلقصود اآليا  م ل  خم  آيا  من اآليا  ايمتودلةع يي  ايم

ا نأخيذ مين  يذا  عال تزد ع يها من لجل لن ال يتف ت ع ي  ايحفظ؛ ألن  إذا ك ر ايمحفوظ ص ب ت بيتي  فيإذ 

وب د ذيي  مراج تي ع فمي ال  ييو لردنيا مي ال   عولن يك ر تكراره علن ايقاعدة يف ايحفظ لن يكون ايحفظ ق يال  

ال يك ر يف اييوم عن حيديت مكيون مين  «بلوَ المراا»البن عبد ايهاد  لو  «حررايم  »مدا لن يحفظ ايواحد 

 خمسة لدلرع ن م حديت واحد لو حدي ين.

اع  ولما إذا كانت ايمتيون قصييرة يف ديلر ونصيف ممكين لن يزييد إييب ثالثية لحادييتع ويكيرره ك يير 

بل ربما يكون ايتكيرار  عكرر ايحديت ك  م لن ي  و ذا ايتكرار ال ي ز عويكرره م ال  خمسين مرةع ثالثين مرة

كرر  ذه ايجم ة م ال  عشرين ميرةع ثيم ايتيي ب يد ا عشيرين جم ةع يقسم ايحديت بحسب جم   وي   جم ة  

 صب  تكراره ي حديت يصل إيب لرب ين مرة.مرةع ثم ايجم ة األويب ما ايتي ب د ا عشرين مرةع في  

يا يف  عفإهنا تحفظ وتتقن عاي ددويف اي ادة إذا كرر  ايجم ة إيب  ذا  يكن ب د ذي  يج يل يدفسي  يوم 

ا  عاألدبوع يمراج ة ما حفظ ع يج ل يومين لو يوم ي مراج ة ألن  إذا يم تراجا فإن  ك ما حفظيت جدييد 

 رق ايحفظ.فهذه طريقة من ط  ع  بت ايحفظيكن ايمراج ة  ي ايتي ت   عنسخ ايجديد ايقديم

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 ُث،،،مَّ َذاكِ،،،رِ  ..............................

 

 بِ،،،،،،ِه َواَلْتَق،،،،،،اَن اْص،،،،،،َحَبْن َوَب،،،،،،اِدرِ  

ل  إذا حفظت وراج ت ال تكتفيي هبيذا؛ ألني  تظين لني  حفظيت ولنيت يف ايواقيا ييم تحفيظع فميا  

الثية لنا حفظيت ايييوم ث :ذاكر ب  لحد رفقائ  فم ال  تقوابيد  ايمذاكرة لن ت  ايذ  ي   ايذ  يبين ي  حفظ ؟

سيم   إيا ياع فيإذا كديت قيد ت وهتيا كميا  يي ريد لن لدم   إيا ا ألعر   ل حفظت لم الع فت  لحاديت ول  

فهيذا ديييل ع يب حفظي  وإتقاني ع وإذا ييم يكين كيذي   عوكانت ع ب ايوجي  ايصيواب عويم تت   م فيها
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 ل حفظ ولتقين لم وع ب لن ي  م ايلايب  عفبحسب تقصيرك في ع فايمذاكرة مما ي ين ع ب ت بيت ايحفظ

 ال.

 يكين ذكير عين ايي ييل بين لحميد قياا: ع ذكر يف ايشرح ب ض اآلثار عين ايصيحابة ولر بهيا ال ت بيت

 وايقوا ايمشهور: ع «ذاكر ب  م  تذكر ما عددك وتستفد ما يي  عددك»

يييييييييييييييذاكرة    داوم ي   يييييييييييييييم م 

 

ذاكرتيييييي    فحييييييياة اي  ييييييم م 

 وال يتف ت مد . عم ي بت يف ق ب فإن  ذا اي   عفأنت إذا لك ر  من مذاكرة اي  م 

 .«من أكثر مذاكرا العلماء لم ينس ما ْلم وأستفاد ما لم يعلم» وقاا ابن ايم تز:

ا يف رير ايمحفوظ ل  يف رير ايمتون ايمحفوظة يذاكر  طايب اي  يم رفقائي  حتيب ييو ب ي   ال َّالِبلي  

اع فإن  ال يستندي عن مذاكرة رفقائ  وقرنائ ؛ ألهنم يفيدون  ما يكون قد رفل عد ع ربميا فهيم  من اي  م مب ن 

شيئ ا ع ب خال  ايمقصودع وربما فهم شيء فأتت  لشياءع فيدبه  زمي   ورفيق  إيب ت   األميور ايتيي فاتتي ع 

ا إذا ايتقيوا م يل لبيي حياتم اييراز  ولبيي زرعية  فهذا يفيد  يذا و يذا يفييد  يذه؛ ييذي  مين ايحفياظ قيديم 

عليي  كيذا ولعليي  كيذاع فيدين حدي  ا ال لع م  ل  من ي   تجد لحد م يقوا يآلخر: واإلمام ايبيار  ونحو م

فتجد م حريصون ع ب لن يستفيد ب  هم من ب ض حتب إني   -ال من باب اإل انةل  من باب ايمكافأة -

إذا لفدتدي بحديت يي  عدد ع فهذا من حرصيهم ايج  لع يقوا لدفا ي  كذا إذا لفدتدي بحديت من باب 

ا يي  عدد مع ومن اعزاز م باي  م.ع ب ا ا جديد   يفائدة وحرصهم ع ب لن يستفيدوا ع م 

ي: ع ماء ايحديت ي  هنا تنبيه وهو ذاكرة ال يكيون كميا يؤخيذ يف مجياي  دبهون ع ب لن ما يؤخيذ يف ايم 

فإني  يحتميل وقيوع  عحيدث يف ايميذاكرةث بي  ايم  إذا ع مديا لن  يذا ايحيديت حيد  ي دي اي  م وايتحديتع 

ن فالن ا لخذ  يذا ايحيديت إ :ف ذي  يقويون عييلأ في ؛ ألن ايمذاكرة تأيت بنتة دون تجهيز ودون تح يرا

ييف ايمذاكرة فأخلأ في ع بيال  ما يؤخذ يف مجاي  ايتحديت واي  مع فإن  يكون اي ايم قيد ج   ي ز  ه  ر وح  

ايناييب ع يب ايصيواب ولميا رييد لن ي قيي ع ف يذي  تكيون روايتي  يف نفس  وراجا محفوظاتي  وراجيا ميا ي  

مفاجيأة دون لن يجهيز يهياع فهيذا  :ألهنيا تكيون كميا ق ديا عذاكرةع فيحتمل لن يقا فيها اييليأايرواية يف ايم  

 تدتبهون ي .

 ق بفائدة ايمذاكرة ع ب طايب ايحديت.يكن كالمدا ايسابق فيما يت    

 .(اْصَحَبنْ  َواَلْتَقانَ ) :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 
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ي يييا طايييب ايحييديت إذا اعتديييت بييايحفظ لن يكييون حفظيي  متقد يياع وكيييف ي يير  طايييب ل  يدبنيي

إذا حفظ ايحديت كما يحفظ ايسورة من ايقيرآنع ايسيورة مين ايقيرآن ميا تيروى  ايحديت لن حفظ  متقن؟

ولديتي  كميا  يو دون لن  عوال يجوز لن تحذ  مدها شيءع فكذي  إذا حفظيت ايحيديت بأيفاظي  عبايم دب

تقد ياع وييذي  تقنع فيدبنيي لن يكيون حفظي  م  نير مد ع فهذا  و ايحفظ ايم  ودون لن ت   عوال تدقوتزيد في  

صياحب  اإلتقيانع : ل  ايحفيظ ايحقيقيي  يو ايحفيظ اييذ  ي  «الحف  اإلتق،ان» قاا عبد ايرحمن بن مهد :

نع ل  اديم لن تحفظ ايحديت كما تحفظ ادم ايرجل لو كميا تحفيظ ايسيورة مين ايقيرآ :واإلتقان كما ق دا

يايرجل ايذ  لمام  ال يجوز لن تروي   ربميا ييدخل يف اإلتقيان ق يية ع تقنبايم دبع فهذا م دب ايحفظ ايم 

 . ن لو ايمتبادر ي ذ ن  و ما تقدمتبادر إيب ايذِّ يكن ايم   عرايةايدِّ 

ص ايماضي ذكر ا من ط ب اي  م بإخال فا إذا تح يت هبذه ايصِّ  :ثم ذكر مسأل  جديدا، كأنه يقول

،وقرل   وانتيبت وادتفد    عورح ت في  عوبجد ولخذ  عن ل ل ب دك وايمسيانيد وايسيدن  نيْ َح يْ حِ الصَّ

   قوي ا في ع فهدا تأيت ق ية مهمة و ي: يقوا:ر  ة وص  وحفظت  ذا اي  م وذاكر  ب ع فصار ي  في  ل  ي  

 َوَب،،،،،،،،،،،،،،اِدرِ  .........................  ........................................

ْل،،،،،،،َت إل،،،،،،،ى التَّ،،،،،،،ْألِْيِ   - 732   إذا َتَأهَّ

 

 َتْمَه،،،،،ْر َوُت،،،،،ْذَكْر َوْه،،،،،َو يف التَّْص،،،،،نِْيِ   

صيديف وقويت م رفت  في ع فهدا يدبنيي لن تشيتنل بايت   عوتمكدت مد  عإذا تأ  ت يف  ذا اي  م :يقوا 

ية ع يب لن ي   ين طايب اي  م طاييب ايحيديت صياحب األ  ييمما ي   عوايتصديف وايتأييف  عخ م  وماتي ردِّ

 ف ذي  من األمور ايمهمة ايتي ت يد  ع ب إتقان ع م  ق ية ايتأييف وايتصديف. عويتمكن يف  ذا اي  م

لو يجما لحاديت شيخ من ايمشايخ كما دييأيت  عبأن م ال  يجما باب ا من األبواب :التألي  والتصني 

نييدخل يف تفصيييل ايتييأييف وايتصييديف وكيفيتيي  اي  ميياء يكيين قبييل لن  عب ييد ق يييل إن شيياء اهلل يف ايتفاصيييل

 ثالثة لمور: زف حتب يحوق بمدا   ايتأييف يذكرون لن ايمؤيف ال يدبني لن يؤيِّ وايباح ون فيما يت    

 ة.ة ع مي  : لن يكون يدي  قو  األمر األول

 ة.: لن يكون يدي  م رفة مدهجي  األمر الثاين

 رة بيانية.: لن يكون يدي  قدواألمر الثال 
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ا وم   عايمؤيف ايذ  يؤيفي دي  ا يف لحد  ذه األمور اي الثة ديكون تأييفي  ضي يف  ع ويكون قاصر  ييتال 

ا. ا واحد   ما  ي  ذه األمور؟ ن ود إييها واحد 

يي ة اي  مييية فالبييد لن يكييون ايمؤيييف: فييايقو  لاألوَّ  رْ أم،،ا األَم،، ة يف  ييذا اي  ييم ف صيياحب قييو  ايييذ  يؤيِّ

ا في ع ففاقد ايشيء ال ي  ولما ع وايتمكن ألني   عر ي تأييف ض يفف هذا ال يدبني لن يتصد   ع لي إذا كان ض يف 

ع وإن اخلأ فقد اديتقذ  عف فقد ادتهد ع فإن لصاب فقد ادتشر : من لي  والعلماء قالوانفس   ديف    

ا ي داس  ذا ايذ  يصب   د   و بين لمرين:ايذ  يؤيف يستهد  ي  ي دي   صب   دف 

ا ي مدح إما -  .لن يكون  دف 

ا ي ذم. -  وإما لن يكون  دف 

ا ي مدح فقد ادتشير ع من لي   حياز ايشير  وايميدح واي دياء  -ف فقد ادتهد  فإن لصاب صار  دف 

ف هذا ال يدبنيي ي لاييب لن  -ل  صار محل ايقذ  باي وم واي تاب وايذم-وإن لخلأ فقد ادتقذ   -ع ي 

 ن من ايفن اييذ  يؤييف فيي ع وميا ذيي  نقيوا:رير متمكِّ     ا يف م  ومات  ر ي تأييف و و ما يزاا ض يف  يتصد  

لن يدشره ي داس ربما يقصد بجم   وتأييف  لني   -كما ديأيت-    لال يقصد بتأييف   ه  يدبني ي لايب يف ابتداء لمر  

  يرجيال ي  يكين ل يم شييء ل عهيا كايمراج ية وايميذاكرةع فهيذا ال بيأس بي يجما م  وما  يكون جم ي  ي  

اع فيال يدبنيي لن يف ي  نفسي  ويكشيف ديرت اهلل  اع  ۵ي داس؛ ألن  ما زاا ض يف  ع يي  ب يد لن كيان مسيتور 

ا  ذا ال بأس عفايذ  يجما يدفس  اع فهيذا  عوإن كان ض يف  يكن ايذ  يجما يييرج ي داس وميا زاا ضي يف 

   ي وم واي تاب وايتجري .يت ر  

ا  ذا ايشر  األوا لو األمر األوا.  إذ 

ألن  عي ير  كييف يؤييف : ق دا لن يكون عدده م رفة مدهجيةع ما  ي ايم رفة ايمدهجيية؟هرا الثاينال

ا ايتأييف ي  آدابع كيف تؤيف ايكتاب؟ وكيف ترتب ؟ وكيف تصور ؟ وميا  يو األدي وب ايمداديب  لي  

يف؟ ي ؟ ما  و االد وب ايذ  يقدم؟ ما  و ايذ  يؤخر؟ كيف تداقش األقواا؟ كيف تبيين ضي ف اي ي 

 وقوة ايقو ؟ كيف ت ر  ايحج ؟ 

سييمب بمدييا   ايبحييت  ييذا ناحييية مدهجييية اي  ميياء خاصيية ايم اصييرون لفردو ييا بايتييأييف فيمييا ي  

وايتييأييفع وايمؤيفييا  فيهييا ك يييرةع فيدبنييي ي لايييب لن يكييون عدييده م رفيية هبييذه األصييوا ايمدهجييية يف 

 ع مي ا؟ ايتأييفع ل  كيف ي ر  حجت ؟ كيف يداقش؟ كيف يكون لد وب 
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 لو لن يقرل ايمصدفا  يف ذي . عفم ل  ذه األمور يدبني لن يدردها عدد لحد

لن يكيون عديده لدي وب ع مييع  :ة بم ديبة لو قدرة بيانيةع قيدرة بياني ي: لن يكون عدده قو  األمر الثال 

و يذا  عشير ي دياسف ويكتب ويدؤيِّ ب ض ط بة اي  م ما يزاا لد وب  صحفي ا لو لد وب  عامي اع ثم يريد لن ي  

م ع يب  يذه ايقواعيد كأهنيا وإذا ب  ييتك    «القواْد الفقهي »ف كتاب ا يف قرل  ألحد م لي   خلأ عظيمع لنا مرة  

ي يف قدياة ت فزيونييةع و يذا خليأ فير بير صحمسائل كأهنا صحافة يستفيض ويسرتدل يف ايكالم كأن  ي  

اي  يم  يذه يكتسيبها ايلاييب بك يرة ايقيراءة يف كتيب ل يل  وينية   عاي  م ي  ينة يدبني لن يست م ها كبير ألن

وكييف يكتبيون وكييف يداقشيون وكييف يحتجيونع  يذا ايتأميل و يذه ايقيراءة  عاي  م وايتأمل يف لداييبهم

يايك يرة تج ل ايلايب يسيتفيد م يل  يذه ايم   درةع باإلضيافة إييب ع يوم اي نية اي ربيية مين  كية ايبيانيية وايق 

يكن األد وب اي  مي رير األد وب األدبييع  عها تفيد يف  ذا ايجانبرة ال ش  لن  ايدحو وايصر  وايبال

 .و كذا ..األد وب األدبي ي تمد ع ب اييياا وي تمد ع ب االدرتداا يف ايوصف

دقيقيةع  -ب بارة واضحة-موضوعي يهتم ببيان اي  م كما  و  لد وب   :األد وب اي  مي كما يقويون

ا إخيالا وييي  فيهيا إيهيام فهيذه ايقيدرة ايبيانيية ربميا يف بدايية األمير ايلاييب يي  فيها إطدابع ويي  فيه

ا يها فإن  ما األيام يكتسيبها إن شياء  عيكد  ما مرور األيام ورربت  ومراعات  يمحاكاة ل ل اي  م عيكون فاقد 

اوا لن يق يد م ويتأمل يف كيفية كتابتهم ويح عيكن ل م شيء لن يحاوا لن يقتد  بأ ل اي  م يف ذي  عاهلل

 باالقتداءع ثم ذي  دتحسن لد وب  ما مر األيام.

ألن  يذه ايتيآييف  عو ي لن  ال يست جل طايب اي  م يف إخيراج ميا يؤيفي  عو ذا يؤكد ايق ية ايسابقة

وقد تكيون ضي يفة  عوقد تكون ض يفة من ايداحية ايبيانية عايتي يؤيفها قد تكون ض يفة من ايداحية اي  مية

ف يذي  ال يسيت جل طاييب اي  يم يف  عوقد تكون ض يفة من ايديواحي ايي الث ك هيا عايمدهجية من ايداحية

 إخراج ما عدده ي داس ويستأين يف ذي  فإن يف اي ج ة ايددامة.

ا يقوا ايحافظ اي راقي: ْلَت  َوَباِدرِ ) إذ   .(إذا َتَأهَّ

ألني  إذا هني  اييده  اييذ  ع  مييةة عف حتب يكيون عديده قيو   ذا يدا ع ب ما دبق من ناحية لن  ال يؤيِّ 

ا ديكتسب  ذه ايقو   ا. عة بإذن اهلل ت ايبهنج  ي  دابق   يكن إذا فر   فيما دبق فإن  ديكون ض يف 
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: لن يؤيف ب ض ايتآييف م ال  اي ليفة وي رضها ع ب ب ض اي  مياء عرف به أن الشخص تأهال مما ُي

دتبي   يذا تيأييف جييد ويسيتحق ايدشيرع فإني  يؤيفي ع في   ايذ  ال يجام ونع ل  ي رضها ع يهمع فإذا قايوا يي 

جاميلع وإذا اديرتاب وبشر  لن يكون  ذا ايميتو ممين ال ي   عيهذاع ي رض  ع ب ميتو من ل ل اي  م

حاوا لن ي رض  ع ب لك ر من واحد من لجل لن يتحقق لن كتاب   يذا ميو   بايشيرو  اي  ميية في   عيف ذي 

 ايتي يدبني لن يكون قد حققها.

 قاا:

 َوَب،،،،،،،،،،،،،،اِدرِ  .........................  ........................................ 

ْل،،،،،،،َت إل،،،،،،،ى التَّ،،،،،،،ْألِْيِ   - 732   إذا َتَأهَّ

 

 َتْمَه،،،،،ْر َوُت،،،،،ْذَكْر َوْه،،،،،َو يف التَّْص،،،،،نِْيِ   

ا يف اي  يم عفت وجم تلن  إذا لي   :يقوا  وايتيأييف  ألن ايتصيديف عفإن  ذا يؤد  إيب لن تكون ما ر 

يحشد ايفكر ويركزه يف  يذه ايم  وميا  ايتيي تجم هيا ويج  ي  تتأميل فيهيا وتتفكير وتحياوا لن تتقدهيا 

وتحاوا لن تؤديها بوج  مدادبع فك رة ايتأمل و يذا ايرتكييز و يذا ايتفتييش يف ايكتيب ايميت فية وجميا 

من لبيواب ط يب اي  يم ايتيأييف يف  ذا اي  مع ف ذي  ايتآييف  ي   ذه ايمادةع  ذا يكسب ايلايب مهارة  

ي ئبتيدم  يف يكن بايشر  ايذ  دبق لن  إذا كان ايلايب  ف بي  يدبنيي لن ال يحيرص ع يب نشير ميا جميا ولي 

 رزه ي داس ويدشره بين ليديهم.ب ويي  من باب لن  ي  وإنما يج    من باب ايودي ة إيب ايل   

ن ب يض ل يل اي  يم إ :ايتيأييف يقيوا ويهذا ذكر ايحافظ اييليب ق ية اكتساب ايمهيارة مين خيالا

ي عاكسير ق يم ايدسيخ» :- ذه ك مة دبق لن ديأيدي عدهيا ب  يكم- قاا: نصي  ب يض « ق يم ايتييري  ذ  وخ 

ا بدسيخ دشيق يم ايدسيخ ل  ال تع «اكسر ق م ايدسخ وخذ ق م ايتييري  نص  ب ض ل ل اي  م قاا: نل ك يير 

ير  كميا  (التخ،ريْي)د بيوإنما اج ل جهدك األك ر يف ايتيري ع فايمقصيو عايكتب ا  يو االنتقياء م  م ديا ديابق 

رييد لن تؤيفهياع فتدتقيي مين يكن  ذا انتقاء ميصوصع انتقاء من لجل لن تودع ما انتقيتي  يف تآييفي  ايتيي ت  

من ايكتب ايتي لوجيز  هبياع مين ايكتيب ايتيي وقفيت ع يهيا فوائيد ا مين لجيل لن   عايكتب ومسموعات

لو ايتييي تميييل إييهييا كمييا ديييأيت يف لنواعهييا ايتييي ديييذكر ا  عج إييهييا ايديياسصييدفا  ايتييي يحتيياتودعهييا ايم  

 ايحافظ اي راقي ب د ق يل.
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ا م دب ا«اكسر قلم النس : »إذ  ا  ع: ل  ال تدشنل بايدسخ ك ير  إذا يم تحصيل ع يب كتياب فاشيرتي  قيديم 

ا ايكتياب لنيت إذا لردتي  ألن  يم تكون  داك ملياباع وإنمي ع ذه ايصورة يا إخوان يف ايقديم تكون واضحة

 بين خيارين:

 .إما لن  تدسي  -

ا -  .وإما لن تشرتي  مدسوخ 

وإميا يدسييها رييركع لميا اآلن ايدسيخ ايملبوعية  عما عددك إال ايدسخ ايميلوطة إما لن تدسيها لنيت

ا. اع ل  ال يحتاج ايلايب إيب لن يدسخ ك ير   صار  تيسر م ل  ذه األمور وصار األمر واد  

وإييداعها ايتيآييف ايتيي ترييد لن  ع يو االنتقياء ألخيذ عييون ميا يف ايكتيب :فكما ق ديا (خريْلتَّ ا)ولما 

 تؤيفها يف ميت ف ع وم ايحديت.

من لراد ايفائيدة ف يكسير ق يم »  ذه ايك مة يرويها ايحافظ اييليب عن ب ض شيوخ  قاا: :ثم يقوا

 .«ايدسخ وييأخذ ق م ايتيري 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

ْل،،،،،،،َت إل،،،،،،،ى التَّ،،،،،،،ْألِْيِ   - 732  إذا َتَأهَّ

 

 ................َتْمَه،،،،،،،،،ْر َوُت،،،،،،،،،ْذَكْر  

ا وادتفاد مدهيا طيالب اي  يم يف وقتي  آت توكان علن ايتآييف إذا اشتنل هبا طايب اي  مي دي   ييف مفيد 

يكر ايح  فإن ذي  يكسب  ايذِّ  علو ب د ذي  ي :نع وييذي  قيايواس  وييده  يوإن تيأييف اإلنسيان لو كتياب ايش 

وال  عإذا لراد اهلل ذيي  علن اي ايم إذا ليف كتاب ا فإن  ديبقب ب ده زمد ا طويال  يستفيد ايدياس مدي ل  دع ي   ايم  

ا ه مسيير ايشيم  ويسيتمر د  فإن  يسير ب يد   عولتقن اي ايم  ذا ايكتاب عدت ايديةيكن إذا حس   عي زم  ذا  يور 

ع واإلمام ماي  ما  قبيل لييف وميائتي «موطأ اإلمام ماي »من ا نقرل د  ي  طوي ةع ل  نحن يف  ذا ايوقت ما ز  

 «صيحي  مسي م»كيذي  لييف وميائتي ديدة تقريب ياع و «صحي  ايبيار »ددةع واي  ماء يده ون من كتاب  و

ر  ويستفاد من كتبهم ع ب  يكين ميا ذيي  ال يدبنيي لن يديو   عي يد وذكير  طييب ذه اي صورع فهذا ويد  م  م 

ا وال يأيتع لما إذا لراده ادتقالال  فإن  يذا خيرم يف ايلايب بايتأييف لن  يكون ي  ذكر؛ ألن  ذا ايذكر يأيت تب  

نيت  ويذي ؛ يكون  ذا اي  م اييذ  يؤييف مميا يبقيب يإلنسيان ل  ب يض ل يل اي  يم يقوييون: يكفيي مين 
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وميا ييزاا ايدياس تيويف قبيل لييف ديدة ي ديي عيايم  ور ايلوي ةع كراما  اي  ماء بقاء ايفائدة مدهم  ذه ايد  

  ذا لجر متصل ي .ألن يستفيدون ب  م  ويده ون من كتب ع  ذه كرامة عظيمةع 

ولميا اي يايم فيإن لجيره يسيتمر ب يده مين خيالا االديتفادة مين تآييفي   عبيدما اي ابد انتهب لجره بموتي 

ات إذا َم،،»وكتبيي ع و ييذا يييدخل يف اي الثيية ايتييي يسييتمر لجر ييا يإلنسييان ب ييد ذييي  كمييا يف حييديت مسيي م: 

فهيذا اي  يم ع «جاري،  ص،دق َ  وأينتف،ع ب،ه  أو ْل،مب  ،ل،ه ي،دْو صاللب ولدب اإلنسان انق ع ْمله إَل من ثَلع: 

 فهذه من فوائد ايتصانيف.ع ه يإلنسان ب د وفات ايذ  يدتفا ب  فإن  يستمر لجر

 :ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

 يف التَّْص،،،،،،نِْيِ   .......................  ........................................

 َطرِْيَقَت،،،،،،،،اِن َجْمُع،،،،،،،،ُه أبواَب،،،،،،،،ا - 733 

 

 َأْو ُمْس،،،،،،،،،،نََدًا ُتْف،،،،،،،،،،رُِدُه ِص،،،،،،،،،،َحاَبا 

ييا يقييوايييتك     ن ايمصييدفين يف ايحييديت صييدفوه ع ييب إ :م ع ييب لنييواع ايتصييانيف يف ايحييديت خصوص 

 نوعين:

لما تصيديف  بحسيب  ه بحسب ايمسانيد:صدفووإما لن ي   عصدفوه بحسب األبوابإما لن ي   :النو  األول

 يصدف ايكتاب ع ب لبواب ايفق  فيبدل م ال  بايلهارةع ثم بايصالةع ثم بايزكاةع لو يبدل بكتياب األبواب م ال  

ويرتيب ايكتياب بحسيب لبيواب ايفقي ع  عهارة وايصالةاي  مع ثم كتاب اإليمانع ثم ب د ذي  يدخل يف ايل  

اف فييي  مي ال  االمييام ايبيييار  صيد  وصيد   عوربميا لخييذ باب يا ميين األبييواب  عف يف ايقييراءة خ يف األمييام جييزء 

ا وصدف يف  «رفع اليدين»وصدف يف  ا «بر الوالدين»جزء  لو لني   األبيوابع فهيذا مين ايتصيديف ع يب ع جزء 

ا و يرتبي  بحسيب مسيانيد ايصيحابة يبيدل  يصدف األحاديت بحسب ايمسانيدع بم دب لن  يجما كتاب ا مسيدد 

ا لو يرتب ايصحابة بحسب حرو  ايم جيم كميا ف يل  م ال   بمسدد اي شرةع ثم ب د ذي  يرتب ترتيب ا خاص 

 ايلراين يف ايم جم ايكبير ومر بدا ذي .

 (.َأْو ُمْسنََدًا ُتْفرُِدُه ِصَحاَبا) قاا:

ا يف عدة لنواع فال نليل فيها.  ال نليل يف ق ية األبواب واألدانيد ألهنا مر  م دا دابق 

لو لن يجم   من خالا إرادت  بيان ع ل األحاديتع فيجما ايمسيدد بيين كوني  ع (َوَجْمُعُه ُمَعلََّلً ) :قاا

ا وبين كون  م  م   ا ع ب مسانيد ايصحابة وي تدي ب د ذكر لحاديت كل صحابي ببييان سدد  ع فيصدف مسدد    ال 

 االختال  فيها وبيان ع  ها.
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ا بين ايرواية وبين ايدراي  ة. فهذا يجما إذ 

يقوا لن  ذا ايجما  ذا لحسن شيءع لحسن جما لن تجما ايمسانيد م   يةع وصيدف يف ذيي  كميا 

 قاا:

 َكَم،،،،،،،ا َفَع،،،،،،،ْل  .........................

 

َل،،،،،،ى ُرْتَب،،،،،،ً  َوَماَكَم،،،،،،ْل   ْْ  َيْعُق،،،،،،ْوُب َأ

ورتبي  ل  ي قوبع ي قوب بن شيبة لحد ايمحدثين ايكبار يف ايقرن اي ايت ي  كتاب ايمسيدد ايم  يلع  

بحسب مسانيد ايصحابة ويرتجم يكل صحابي يف بداية مسدد كل صحابي ويذكر ب ض لخبيارهع ثيم ييذكر 

ع ثيم ييذكر االخيتال  يف روايتهيا ♀لحادي   مسددة بسدده إيب ذيي  ايصيحابي إييب رديوا اهلل 

ذا مسيدد يف واي  ل ويرج  و يتك م ع ب رواهتا ايذين انفيردوا هبيا لو وقيا ميدهم االخيتال  لو اييليأع فهي

وقل ة صينيرة لخيرى  ◙ع م رزير؛ يكن اإلشكاا لن  يم يصل إييدا إال قل ة صنيرة من مسدد عمر 

 مدتقاة مد ؛ مدتقاة من مسدد ي قوب بن شيبة.

ا يهريرة مد  يف مصير فكيان يف ميائتي جيزءع  ا ل  يقوا ب  هم وجد مسدد  و ذا ايمسدد مسدد كبير جد 

ايحدي ةع ايجزء ايحديت في  عشر ورقا ع في  عشيرين صيفحةع عشيرين مائتي جزء ل  ايمقصود األجزاء 

لال  عشرين يف مائتين لربا آال  لربا آال  صفحةع لربيا آال   ةصفحة يف مائة ولرب ين ليفع وال لرب 

ا ألن ايمج يد  علربيا آال  ع يب مائية لرب يين مج يدع اقسموه ع ب مائة لرب ين مج د صفحة ل  كم مج د 

امائة ورقةع لو   .ألن حسبدا ا بايصفحة الع عشرون عشرون مج د 

ا. ا مسدد لبو  ريرة عشرون مج د عشرون  مج د   إذ 

ميائتين جيزء  يذه يف األجيزاء ايحدي يية مدهيا لجيزاء ايحدي يية صينيرة ق ديا عشيرين صيفحةع  :فقويهم

ه صيفحة باألوراق عشر لوراق؛ ألن ايورقة ايواحدة  ذه ايورقية ذا  وجهيين  يذا وجي  و يذا وجي ع  يذ

 و ذه صفحة.

ا ا  ذا كتاب كبير جد  ا مسدد لبي  ريرة وحده؛ فإذ  ا  ذا ايمسدد عشرين مج دع عشرين مج د   .فإذ 

سدد يم يكمل مدذ عهد ي قوب نفس  ي قوب بين شييبة ميا لن  ذا ايم  (ع ي دي َوَما َكَمْل ) يكن كما قاا:

 لكم  .
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ل  اي شيرة  «هير يي قيوب مسيدد اي شيرةواييذ  ظ» يقوا اييلييب ايبنيداد  يؤكيد  يذه ايم  ومية: 

ولرضيا م ومسيدد ابين مسي ود ومسيدد بين عميار وعتبية بين ريزوان واي بياس  ╚ايمبشرين بايجدة 

سانيد ايصحابة فكيف يو لني  موب ض ايمواييع قاا اييليب:  ذا ايذ  رليداه من مسددهع ل  لن  قسم من 

يكمل تصديف ع ييي  ايمقصيود لني  نياقو مين حييت ل  لن  يم (ع َوَماَكَمْل ) لكم  ؟! ف ذي  قاا ايحافظ:

 .جودة ايتصديفع وإنما يم يكمل تصديف 

ا م  يال  وف  يوا ذيي  ورتبيوه بحسيب ايمسيانيدع ثيم  عوحاوا اآلن ب ض ايبياح ين لن يجم يوا مسيدد 

 ل األحاديت و يو ملبيوع مسيدد وذكروا كالم ل ل اي  م يف ع   عمسدد كل صحابي رتبوه ع ب لبواب ايفق 

يكين  يو فائدتي   ع  ل ملبوع بإشرا  ايدكتور بشار عوادع فهم حققوا م يل  يذه األمديية يهيذا ايتيأييفايم  

ولما  ذه ايمصيدفا  فهيي موجيودة ايتيي يف داخيل ايكتياب موجيودة وايباحيت إنميا يحييل ع يب  عايجما

ع ل  لن لصييويها ال يحيييل ع ييب  ييذا ايكتيياب ايييذ  جمييا مدهيياع و ييذه ناحييية مدهجييية كمييا ق دييا قبييل ق يييل

مصدر ال تحييل إييب ايلن  تحيل إيب  :ايمؤيف البد لن يكون عدده م رفة مدهجيةع ايم رفة ايمدهجية مدها

 قاا:ع حيل إيب األصل ال تحيل إيب ايفرعايفرعع ت

 َوَجَمُع،،،،ْوا أبواب،،،،م اْو ُش،،،،ُيوَخم اوْ  - 735

 

 َتَراُجَم،،،،،،،،م َأْو ُطُرَق،،،،،،،،م َوَق،،،،،،،،ْد َرَأْوا 

 .دثين ت وه ع ب تصانيفهم وتآييفهمحيم  ل  لن ايمصدفين من ا 

وميدهم مين صيدف بحسيب  عوميدهم مين صيدف بحسيب ايشييوخ عفمدهم من صدف بحسب األبواب

 رق.ومدهم من صدف بحسب ايل   عايرتاجم

ر  لما األبواب فكما  ب بحسيب األبيواب بيدل بوقيو  رت  م   «موطأ اإلمام ماي »اآلن عددنا  :قبل ق يلم 

 .و كذا ...ايصالةع ايزكاة عال ََّهاَراايصالة 

ا مرتب بحسب األبواب بدل ببدء ايوحي ثم اي  يمع ثيم اإليميانع ثيم ايلهيارة  «صحيل البخاري» لي  

 و كذاع وددن لبي داود.

ا صدفوا بحسب ايشيوخع بم دب لهنم يأتون إييب لحيد اييرواة ديواء  لكيان مين اي قيا  ايكبيار لو  ولي  

ك ر يف ايرواية كميا حدي ي ع ع فييأتون مي ال  إييب اإلميام مايي  فيجم يون حدي  فيجم ون  عممن دون  يكد  م 

 .و و ملبوع «مسدد اإلمام ماي »ف ل اينافقي يف كتاب  
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بيل ربميا عم يوا شييء لدق مين  علو ش بة بين ايحجياج علو يأتون إيب دفيان اي ور  فيجم ون حدي  

ميا عين اآلخير كميا ف يل ايدسيائي يف كتياب  ذاع فيأتون إيب قريدينع فيدظرون إييب ميا انفيرد كيل قيرين مده

بيل شي بة  عب  ما لررب ب  ش ر ع ب دفيان وما لررب بي  ديفيان ع يب شي بةي دي و و ملبوع  «اإلرراب»

فجم هييا ايدسييائي يف كتيياب  فهييذا عدييده لحاديييت يييي  عدييد  ييذاع عاي ييور  قريدييانودييفيان بيين ايحجيياج 

 .اإلرراب

ا من ايشيوخ اييذين ج   ذكر يف ايشرح نقال  عن اييليب ايبنداد  يعدد  هم مي ال  اإلديماعي ي حيدي    ا  م 

و و مسيتيرج يي  مدزيتي  ومكانتي  عديد ع مستيرج  ع ب صحي  اإلمام ايبيار  ماذا مر بدا من مصدفات ؟

 ايمحدثين؛ يكد  يألدف يف ت داد ايمفقود وعسب لن يوجد ربما  و مدخر أليام آتية إن شاء اهلل.

ما حديت األعمش ي  حديت األعمشع وايدسائي جما حيديت ايف ييل : لن اإلدماعي ي جالهاهد

ذكر اييلييب مجموعية مين رواة ايحيديت فيايمهيم ع حيادةبن عيا ع وايلراين ي  حيديت محميد بين ج  

 ايذين يجما حدي هم.

م ال  واحد يجميا مسيدد لبيي بكيرع  ╚اعتدوا بجما لحاديت ايصحابة  اآلن يف الرسائل العلمي 

ا اعتدوا باألحاديت ايم  ية ايتيي تيروى عين ب يض اييرواةع واحد يجما مسدد  م اذ بن جبل و كذاع ولي  

و كييذا و ييذا يقييارب  ييذا  علو ع ييل حييديت شيي بة عل  م ييل ع ييل حييديت األعمييش يجم وهنييا يف رديياية

 ايتصديف.

ييت جما ترجمة ل  اإلدداد ايذ  يروى بي  لحاد تراجممقصود بايرتجمة ع (أْو... َتَراُجَمم) لما قوي :

رحمن عين لبيي  عين لبيي  رييرة م ل اي الء بين عبيد اييع ي  عن نافا عن ابن عمر  ذه ترجمةك يرة م ل ما

  ير بن لبي صاي  عن لبي  عن لبي  ريرة ترجمة.ز  ع ترجمة

سمب تراجم؛ ألهنا بم ابة اي ديوانع صيار   يذه األديانيد يك يرة ميا تيروى فيهيا صيار  بم ابية  ذه ت  

ولييوب  ▲تراجمع ضرب م ال  لم  ة  دا  شام بن عروة عن لبي  عن عائشية ميت ف ذي  د   عاي دوان

ويف  ذا اي صر ق يل ترى من اعتدب هبيذه اييرتاجمع ع ريرة و كذاع فاعتدب اي  ماء هبذاايسيتياين عن لبي  

نيروى عين لبيي  عين جيده لو يو ميا  عبيل لن ايمصيدف ايموجيود يف نيوع خياص مدهيا عق يل مين اعتديب هبيا

يي  كتياب عين قلربنب ين ليديدا ناقوع ناقو ل  إيب حر  م ين ليف  ايموجود من تاريخ ابن ايموجود ب
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لبي  عن جده و و ناقوع فايشا د من  ذا لن  ذا ايباب ب  عوز يف  ذا اي صيرع فيدبنيي لن ي تديي بي  ط بية 

تيروى بأحادييت  ألن  يذه األديانيد عمن روى عن لبي  عن جده ألن  ي زم مد  لميور ك ييرةالدتتمام  اي  م 

يك   وت   عك يرةع فإذا م ال  اعتدي هبا فإني  بحكمي  ع يب  يذه ايرتجمية  عتك م فيي م ع ب رواهتيا ألن ب يض م 

 تحكم ع ب لحاديت ك يرة يك رة ما يروى هبذه ايرتجمة.تستليا لن 

جيده كيم عن لبيي  عين صر ايدين يف رواية هبز بن حاكتاب البن ن :من الكتب الم بوْ  المتعلق  بهذا

 فايشا د من  ذا: لن  ذا نوع من لنواع ايتصانيف ايتي كان اي  ماء يؤيفون فيها.ع ل   ذا ملبوع

 ما م دب طرق؟ع (َأْو ُطُرَقم)قاا: 

فجما يما طيرق  ؒ م ل ما ف ل م ال  ايلراين  عواحد وتجما طرق  لن  تأيت إيب حديت   :م دبب

طلب العل،م » :وم ل من ايموجود حديت «ارن النَّ ه مِ عَد كذب ْلي متعمًدا فليتبوأ مق نْ مَ »لحاديت حديت 

يا  «ْلى كل مسلم فريض ب  جم   ايسيوطي يف جزء جما طرق ع فهذا مما ي تديي بي  ط بية ايحيديت خصوص 

ا ميا يسيأيون عين  إذا كان ايحديت مما ايحديت في  حكم  و مما ت م ايب وى ب ع م دب لن ط بة اي  يم ك يير 

كم يت  ق بمسأية من مسائل ايصالة لو مسيأية مين مسيائل ايحي  لو مسيأية مين  ذا ايحديت؛ يكون  في  ح

مسائل ايصيامع فيدبني طايب ايحديت لن يجما طرق  ويبين ما وقا فيها من خال  وما ايراج  مين لجيل 

 لن يستفيده ويستفيد ريره من ل ل اي  م.

ا  ذه لنواع ايتصانيف ايتي كان اي  ماء يؤيفون فيها.  إذ 

ايف  ذا  ا و و مهيم جيد  ويدبنيي  عاي صر يا إخوة ظهر نوع من ايتأييف جديد يم يكن يف ايقديم موجود 

ا ما كان موجودع إنما يف  ذا اي صر يما ظهر  ايلباعية احتياج ط بية  االشتناا ب  ولعدي ب  ايتحقيقع قديم 

ييا نييوع مين لنييواع ايتييأييفباي  يم إيييب االشييتناا  إن ييم يكيين  ييو يف و عتحقييق ايكتييب ايقديمييةع و يذا لي  

ا و ي مفيدة ومهمة ي لايبع فييأيت ايلاييب مي ال   عيكد  نوع من األنواع ايتي ت حق بايتآييف عايحقيقة تأييف 

ا ي لايب نفسي  ميلو  ليف  لحد ل ل اي  م ايق   إيب كتاب   دماء و ذا ايكتاب مهم ومفيد حتب يو كان مهم 

 يحديتع فيجد كتاب ا يف مصل   ايحديت ميليو  ديواء  طايب حديت يريد لن يكون قوي ا يف ع وم ا :مثًَل 

 يكد  يقف ي  ع ب نسخ جيدة قديمة نفيسةع فماذا يف ل من لجل لن يتقوى يف  ذا اي  م؟ عبا لم يم يلباط  

  يق ع يي  ويج يل يي  فهيارس  يذه األميور إذا ف  هياع فإني  قاب   وي  يقوم بتحقيق ع ايتحقيق يدسي  وي  

ا يما يفديكون م     ذا ايكتاب إذا خدمها بإتقان. ستح ر 
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وإن ييم تكين  يي تيآييف حقيقية؛ ألن ايتيأييف ي شييو نفسي ؛ يكدهيا  عفهذا نوع مين لنيواع ايتيآييف

 ت حق هبذا ايدوع من لنواع اي  م.

 ثم قاا ايحافظ اي راقي:

 َوَق،،،،ْد َرَأْوا ...........................  ........................................

 َكراَه،،،،َ  اْلَجْم،،،،ِع لِ،،،،ِذي َتْقِص،،،،ْيرِ  - 736 

 

ٍَ اَلْخ،،،،،،،َراُج بِ،،،،،،،َلَ َتْحرِْي،،،،،،،رِ    َك،،،،،،،َذا

ى ي تصيديف إال مين ةع ال يدبنيي لن يتصيد  ة ع مي  صدف إال من كان عدده قو  م من لن  ال ي   ذا  و ما تقد   

ا لن يؤيف فيجما مين كيان م   ل  يكر وهع (َكراَهَ  اْلَجْمِع لِِذي َتْقِصْيرِ ) عدده قوة ع ميةع ف ذي  قاا: قصير 

ا يف ع م  فال يدبني لن يشتنل بايتصانيف وايتآييفي دي يف اي  م  بل يدبني لن يستدرك ميا فاتي  مين  عض يف 

ا كما  :فيد ريره كما دبقم نفس  لوال  قبل لن ي  وي      عايداحية اي  مية ير  فاقد ايشيء ال ي لي ع وإنما لي   إذا م 

يرج ي دياس  يذا ال يدبنييع وإن صدف من لجل لن ي  يكن ي   عجم   يدفس ع ف يف ل ما شاء  ييدفس   كان شيء  

ا يف  ذا اي صر ألن ل ل اي صر تمادوا يف ب ض األمور ايتي كان اي  ماء يحيذرون مدهياع ل   عكان  ذا ك ير 

ا مين اي  مياء ألهنم يرون لنفسهم لقيل قيد اي  ماء يف ايقرون ايمتأخرة يو تالحظون ق ة ايتصانيف يماذا؟ ر 

ا  عايذين دبقو مع فيرون لن ايكتب ايسابقة مندية وكافية فال يحتاج ايلايب إيب تصانيف جديدة يكن ك يير 

تجييرلوا ع ييب  عوق يية ع مهييم ب  ييم اي  ميياء ايسييابقين عميين ل ييل  ييذا اي صيير بسييبب ق يية ع مهييم ب  مهييم

يف  ذا ايبابع فال يجوز يمين كيان  ألن يدخ وا عو م يي  عدد م من األ  ية يذي  ما تؤ  هم عايتصديف

ا ا يف  ذا اي  م لن يصدف ويؤيف وييرج  ي داس. عض يف   ومقصر 

ع ايتيأييف  كذي  مما ال يجوز ويكره لن ييرج ايتصديف قبل تحريره ل  يا إخوان ايتأييف يي  دهال 

 .ألن  كما ق دا يحتاج إيب األمور ايسابقة  ذه عمن لص ب األمور

ل  لن  تراج ي ع تراج ي  ربميا ديقلت  ر و و ق ية ايتحريرع ما م دب ايتحرير؟ويحتاج إيب لمر لخي

 عألن اإلنسيان ضي يف ي رتيي  اييذ وا وايدسييان عك مةع ربما عر  بأد وب ريير صيحي  ميا انتبهيت يي 

ولن عبارتي   عولن عبارتي  واضيحة عال يريدهع فيدبني لن يراجا تأييف  ويتأكد مين لني  لجياد فيي   ر بشيء  وي  

 ولن  نقل ايم  وما  من مصادر ا ع ب وج  صحي  يم يدقو مدها ويم يزد ويقابل. عير مو مةر
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ا ربمييا يت ييب ايلايييب يف تأييفيي   :وم،،ن األم،،ور أيًض،،ا الحديث،،  بسييبب ايلباعيية و ييي مسييأية مهميية جييد 

اع كيف ذي ؟ ع يؤيف ايكتاب ويجم   ويحيرره ويراج ي  بييط ييده ويحرره ويتقد ع ثم إذا ب  ييرج فادد 

وايملب يية ايقييائمون ع يهييا عييوام ال  -ل  طباعتيي -  ثييم ي لييي  ي ملب يية وإذا ايملب يية تقييوم بإعييادة صييفِّ 

اره ي  يرجون  ذا ايكتاب ايذ  ت ب في  مؤيفي  وحير  وإذا هبم ي   عقاب ونراج ون وال ي  ي    ع يرجوني  ممسيوخ 

 ع م يي   و ايذ  يدخل ايكتيابف هذا يدبني إذا كان طايب اي  عقط وايتحريفبسبب ك رة األخلاء وايس  

فسيد ع يي  كيل ميا ألهنيا ربميا ت   عراج   مرة مرتين وثالثة قبل لن يأذن ي ملب ية بإخراجي ويلب   يدبني لن ي  

عم   من ايت ب وايدصب يف تحرير ايكتاب بسبب عدم مراج تهم ومقياب تهم مقاب ية صيحيحة وال ي تميد 

 ع ب مقاب تهم.

 .نكتفي هبذا ايقدر
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 ايب ل ع   مواهلل ت    

ي ن.
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح   وص   ب اهلل ود  م ع   ب ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

ُل  - 738 ،،،،،،،ُمْوُه َخْمَس،،،،،،،ً  َف،،،،،،،األَوَّ  َوَقسَّ

 

ُس،،،ْوِل َوْه،،،َو األَْفَض،،،ُل    ُق،،،ْربب ِم،،،َن الرَّ

 ْرِب إِْن َص،،،لَّ اَلْس،،،نَاُد َوِقْس،،،ُم الُق،،، - 739 

 

ُل،،،،،،،،،وو نِْس،،،،،،،،،بِي  ُْ  إل،،،،،،،،،ى إَِم،،،،،،،،،اَا َو

،،،،،،،،تَِّ  إِذْ  - 740   بِنِْس،،،،،،،،َبَ  لِْلُكُت،،،،،،،،ِب السِّ

 

 َينْ،،،،،ِ ُل َم،،،،،ْتنب ِم،،،،،ْن َطرِْيِقَه،،،،،ا ُأِخ،،،،،ْذ  

 َف،،فِْن َيُك،،ْن فِ،،ي َش،،ْيِخِه َق،،ْد َواَفَق،،هْ  - 741 

 

ُل،،،،،،،،،وو َفُه،،،،،،،،َو اْلُمَواَفَق،،،،،،،،،هْ   ُْ  َم،،،،،،،،َع 

ٍَ َفاْلَب،،، - 742   َدْل َأْو َش،،،ْيِ  َش،،،ْيِخِه َك،،،َذا

 

،،،،ّدًا َق،،،،ْد َحَص،،،،ْل   َْ  َوإِْن َيُك،،،،ْن َس،،،،اَواُه 

 َفْه،،،َو اْلُمَس،،،اَواُا َوَحْي،،،ُ  َراَجَح،،،هْ  - 743 

 

 األَْص،،،،،،،ُل باِْلَواِح،،،،،،،ِد َفاْلُمَص،،،،،،،َاَفَحهْ  

ُل،،،،،،،،وُّ ِق،،،،،،،،َدِا اْلَوَف،،،،،،،،ااِ  - 744  ُْ  ُث،،،،،،،،مَّ 

 

،،،،،،،،ا اْلُعُل،،،،،،،،وُّ َلَ َم،،،،،،،،َع اْلتَِف،،،،،،،،اِت    َأمَّ

 

 

 نَاآلَخ،،،،،،،،رَ َفِقْي،،،،،،،،َل لِْلَخْمِس،،،،،،،،يْ  - 745

 

 َأو الثََّلَثِ،،،،،،،،،،ْيَن َمَض،،،،،،،،،،ْت ِس،،،،،،،،،،نِْينَا 

،،،،،،،َما ِ  - 746  ُل،،،،،،،وُّ ِق،،،،،،،َدِا السَّ ُْ  ُث،،،،،،،مَّ 

 

ه النُّ،،،،،،،،،،ُ ْوُل َك،،،،،،،،،،األَْنَوا ِ    َوِض،،،،،،،،،،دَّ

 

 

 َوَحْي،،،ُ  ُذاَّ َفْه،،،َو َم،،،،ا َل،،،ْم ُيْجَب،،،،رِ  - 747

 

نْ،،،،،،،َد النََّظ،،،،،،،رِ  
ِْ ُ  اْلُعُل،،،،،،،وُّ  ،،،،،،،حَّ  َوالصِّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ثون حوا ع وا األدانيد ونزويهاع وايمقصود ب  و اإلديداد لن يقيل اييرواة  ذا ايدوع يتك م في   ايمحدِّ

 .عاا   يف ايسدد ما اتصاي ع إذا قل ايرواة يف اإلدداد ما اتصاا ايسدد فهذا ددد  

ا. عيف اإلدداد بحيت إذا قورنوا بنير م :وْكسه الن ول  فإن  ديكون اإلدداد لك ر عدد 

لع يب ميا عديده لن ييرو  ب الثية رواة  ؒ صحي  اإلميام ايبييار   نيْ َح يْ حِ الصَّ ع ب دبيل ايم اا 

 ومدهم ايصحابي.

ي  مة بين األكيوع ديما رديوا اهلل  يقولمثًَل   ثدا مكي بن إبرا يم عين يزييد بين لبيي عبييدع عين د  : حد 

 ييذا اآلن كيم راو  بيين اإلمييام ع «ارَم،ن ق،،ال ْل،ّي م،ا ل،،م أق،ل فليتب،وأ مقع،،ده م،ن النَّ،»يقيوا:  ♀

   ؟♀يار  وردوا اهلل ايب

ع ثيم دي مة يقيوا ديم ت رديوا اهلل ◙: مكي بن إبرا يمع ويزييد بين لبيي عبييدع ودي مة ثَلث 

♀. 

ب الثية رواةع  ♀ف ايحديت عن رديوا اهلل صدِّ ة لن يرو  ايم  فهذا لع ب ما يف ايكتب ايست  

 ثالثة ودائط.

 .لن تك ر  ذه ايودائط :-كما ق دا-ايدزوا وايدزوا  :ْكس العلو
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 ع و و ايحافظ اي راقي قاا:ؒ قاا ايداظم 

 َوَطَلُب اْلُعُلوِّ ُسنَّ ب 

ا ق ية ع و اإلدداد. ثين من ايسدن ايتي رجحو ا ولشادوا هباع واعتدوا هبا ك ير   ل  إن ايمحدِّ

ا ويهتمون هبا ويشيدون هبا ويتتب وهنا. ثين من األمور ايتي ي تدون هبا ك ير  ا اي  و عدد ايمحدِّ  إذ 

: ط ب اإلدداد اي ايي ددة عمن د فع ل  لن  لدرك اي  ماء يقول ؒ لك أن اإلماا أحمد ومن ذ 

ا ويتتب ون . ن قب هم ي تدون باإلدداد اي ايي جد   وم 

 -و و من لقيران اإلميام لحميد تيويف ديدة ميائتين واثدتيين ولرب يين-ويقوا محمد بن لد م ايلودي 

بة  إيب اهللق  »قاا:  ر  ب  لو ق  ألن  ك ما ع يب ايسيدد  ؟۵يماذا ق رب اإلدداد قرب  إيب اهلل  «۵ رب اإلدداد ق ر 

ال يدلييق عيين ايهييوىع إن  ييو إال  ♀ع وردييوا اهلل ♀قييرب اإلدييداد ميين ردييوا اهلل 

 
 
يي وحييي يي عوحيي  ييا  ييو ق ربيية ألن اإلدييداد اي ييايي  ع ۵ب  ميين اهلل ر  ف ييذي  اإلدييداد ق  كمييا ديييأتيدا يف -ولي  

ي -ديازاايمقارنة بيد  وبين اإلدداد اي صيحة ايحيديتع لو  فيي  ايوديائط فييمكن م رفية   ل  اإلديداد اي يايي تق 

 لو بصورة لوض .  ذه ايودائط بشكل   بسبب ق ة    ض ف م رفة  

يي ييمام بيين ث  بييةع فييإن ضييمام بيين ث  بيية  دية  ب  ييهم احييت  ع ييب د  ط ييب اإلدييداد اي ييايي بحييديت ض 

مام بسماع ما دما مين  عيف مكاهنم ولخر م عن  ذا ايدين ع جاء م لحد ايصحابة◙ ف م يكتف ض 

ع وقاا ي : زعم صاحب  لني  ♀ذي  ايصحابيع بل ارتحل إيب ايمديدةع وجاء إيب ردوا اهلل 

 ردوا اهللع وقاا ي : زعم صاحب  لن  قد ف ر  ع يدا يف اييوم واي ي ة خم  ص وا .

ما مدي  ؛ حتيب يسي♀ف م يقتصر بما دم   من ايصحابيع بل جاء وارتحل إيب ردوا اهلل 

 ين.ذا ايدِّ   ذا ايحديت وحتب يأخذ مد  

صياحب م رفية ع يوم  اهلل يليف ممن احت  ب  من ل ل اي  مع ومدهم ايحاكم لبو عبيد و ذا احتجاج  

 ايحديت.

سيتحب  ألنكير ع يي  ديؤاي  عميا لخيره رديوي  ويو كان ط ب اي  و يف اإلدداد رير م  »يقوا ايحاكم: 

 .«لخره ايردوا عد عد ع وألمره باالقتصار ع ب ما 
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مام بن ث  بة ع ب ديؤاي  وط بي  مدي  لني  يييره بميا لخيره بي ع  ♀ل  لن ردوا اهلل  لقر ض 

ع ف بتيت ديدية  يذا ♀ويم يقتصر ع ب ما دما من ايصحابيع وقد لقيره ع يب ذيي  رديوا اهلل 

 األمر.

ثين لنب  هم ي   يقوييون: إن  يايف يف ق ية لن اي  يو لف يل مين ايديزواع فحكيي عين ب يض ايمحيدِّ

 اإلدداد اي ايي لف ل من اإلدداد ايدازا.

 ف ذي  قاا يف األيفية:

َل َبْعضب النُُّ ْوَل   َوَقْد ... َفضَّ

ل اإلدداد ايديازاع يمياذا؟ ثين ف   قياا: ألني  ك ميا ك ير عيدد اييرواة يف ايسيدد احتياج  ل  ب ض ايمحدِّ

ا لكير كيان األ إن ايديزوا لف يل مين  :ف يذي  قياا عجير لكيرايباحت إيب بذا جهد لكرع وك ما بذا جهد 

 كذا قياا قيائ همع يكين  يذا ايقيوا ع األجر األك ر هد األكر ايذ  ي زم مد ألن  يؤد  إيب بذا ايج   عاي  و

 .مردود

: كايذ  يتج  يح ور صالة ايجماعة يف مسجد ب يد حتيب لدى ب  يد ايمسيجد بقوي ب  هم م  ل رده 

ي :مقصود ك يرة اييليوا ع يكين ايمقصيودألن يي  اي عإيب فوا  ايصالة درك صيالة ايجماعيةع وإذا لن ت 

ا يذي  إلدراك ايوديي ة فهيذا  ؛ ييا األصيلولميا لن ي  ع ك رة اييلوا ع فهذا ف ل ع يب ف يل حصل تب  

 خال  ايصواب.

 كث،را المه،ق  ليس،ْت  إنَّ »ع و يي ك مية فقهيية طيبية يقيوا: ؒ يف ك مة  دا جيدة البن دقيق اي يد 

 .«أولى -هو الصح و-لنفسها، ومراْاا المعنى المقصود من الرواي  م لوبً  

ي لن  :رعع ايمقصيود يف ايشيرعا  لن ق ية بذا ايجهد األكر  ذا في  لجر لك ر  ذا رير مقصيود يف ايش 

ميا طياا اإلديداد ألني  ك    عي ر  صحة ايحديت من خالا ايسيددع فيإذا حصيل بصيورة لديهل فهيذا لوييب

ا لكرع فم دب ذي ج   احتاج مد  لن تبذا ايصيحة بسيبب ك يرة  يؤالء ق يية ن ر ع ي  لن تتبيي  سلن  ي  :هد 

 ت ايودائط كان األمر ليسر.ايودائطع وك ما ق   

ديدن ابين »يو فرضيدا لني  يف  ع◙ ايحديت ايذ  مر قبل ق يل حديت د مة بن األكوع اآلن م ال  

مصدفع وترتجم يشيخ ايشيخع ولميا ايصيحابي راجا اإلددادع فإن  دترتجم يشيخ ايع ولرد  ان ت  « ماج
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فما تبذا ايجهد إال يف م رفية  ع╚ألن ايصحابة ك هم عدوا  ما تحتاج إيب ترجمت  لو يي  كذي ؟

 راويينع لما إذا طاا ايسدد صار خمسةع لو دتةع لو دب ةع فإن  دتحتاج إيب جهد لكر.

فييت ن ت ر  صيحة اإلديداد بأيسير طرييقع وييي  لن ت تل :وايمقصود  يب نفسي  يف تتبيا رواة قيد ك 

.  مؤنتهم بإدداد عاا 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  َ هِ ي َوع نَّهِزُل

 

 َوَطَل،،،ُب اْلُعُل،،،وِّ ُس،،،نَّ ب َوَق،،،ْد  - 737

 

،،،،َل َبْع،،،،ضب النُّ،،،،ُ ْوَل َوْه،،،،َو َردّْ    َفضَّ

ُل  - 738  ،،،ُمْوُه َخْمَس،،،ً  َف،،،،األَوَّ  َوَقسَّ

 

ُس،،ْوِل َوْه،،َو األَفْ    َض،،ُل ُق،،ْربب ِم،،َن الرَّ

 

 

إِْن َص،،،،لَّ اَلْس،،،،نَاُد َوِقْس،،،،ُم  - 739

 الُقْرِب 

ُل،،،،،،،وو نِْس،،،،،،،بِي  ُْ  إل،،،،،،،ى إَِم،،،،،،،اَا َو

 

 

،،،،تَِّ  إِذْ  - 740  بِنِْس،،،،َبَ  لِْلُكُت،،،،ِب السِّ

 

 َينْ،،،،ِ ُل َم،،،،ْتنب ِم،،،،ْن َطرِْيِقَه،،،،ا ُأِخ،،،،ْذ  

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

 فهذا ايقوا مردود و و تف يل ايدزوا ع ب اي  و. 

ثين اعتدوا بق ية اي  و عداية كبييرةع بيل إن ب  يهم تسيام  يف ب يض األديانيد بسيبب إن ا :ق دا يمحدِّ

 اي  و.

ر     يف ايمستيرجا  لن ب ض اي  ماء يقوا: إن مما يستفاد من االدتيراج صيحة اإلديداد م دا م ال  م 

ج إذا كان يستيرج ع ب ايكتب ايتي ايتزمت ايصحة م ل   .نيْ َح يْ حِ الصَّ ايذ  ذكره صاحب ايمستير 

بيين لن ب يض ايمسيتيرجين يكيون ررضي  األوا اي  يوع  ؒ بن حجر اودرددا  داك لن ايحافظ 

  فاءع وذكر  ذا عن لبي ن يم األصبهاين.فمن لجل اي  و يتسام  فيرو  عن ب ض اي   

يا بسيدد  ج دائم  سيتير  ا ال ي زم من ق يية االديتيراج ع يب األحادييت ايصيحيحة لن يسيتيرج ايم  فإذ 

يا ديبق م ديا فيميا ع دد في  راو  ض يف بسبب ط يب اي  يوع بل قد يستيرج بسصحي  بي  يف اعتيذر بيل لي  

وإن ييم يكيون ضي فاءع يكيدهم ييم يب نيوا شير   عب ض ايرواة اييذين انتقيدوا ع يب صيحي  اإلميام مسي م

م  فيي  و يو ايصحي  لن من األعذار ايتي ذكر ا اإلمام مس م لن  يقوا: ربما وجد  اإلدداد عين راو ميتك   

 عاي مع و و م رو  عدد اي قا  ممن  و لوثق مد ع فأروي  يكون  كذي .

 يجد ايحديت ايمرو  بإددادين: :يقوا

 عاا  وفي  راو  متك  م في . :أحدهما

 وفي  راو  ثقة. عنازا: خرواآل
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ا ن  يذا لنيا لرو  عين م يل  يذا ألن اي قيا  ي رفيون ل :يكن في  كيالم فيقيوا عذاك وإن يم يكن ض يف 

ن يوثق بحدي  ع ف ذك لتسام ايحديت مرو  من طر نت قد ع ي  إفراج  ألحمد بين عيسيب احيدما ع ل  يق م 

ثين.ع ورير م من ايرواة ذكر ذي  عايمصر ع وق ل ن بن ن سير  فهذا يبين يدا شأن اي  و عدد ايمحدِّ

اإلديدادع وب ييض    يومين لجيل لن ي واة عيين ايكيذابين وايمتهميينلميا لن يصيل ط يب اي  يو إييب ايير  

ثدي شيييي فيالنع وقيد تجد لحد اير  ع مجهويون  اصرة فيها رواة  تأخرة ايم  األدانيد ايم   واة يقوا ي : حيد 

ث  عن شيي  فالن وعا  مائية وخمسيين ديدةع واآلخير عيا  مائية ديدة و كيذا  ..عا  مائتي ددةع وحد 

مائية ديدة  يذا موجيودع ب يض  ع خمسيين وميائتينإدداد بأعمار ال يمكن لن تقا يف اي ادةع بايدسبة يمائية و

يي في ورييير م ميين ل ييل اي  ييمكييايلرا ييذه األعمييار اي  ميياء ب نييوا  يكيين مائيية وخمسييين مييائتين ع ين وايس 

ثالثمائةع  ذه يف األمم ايسابقةع حتب إن لحد ايرواة يف ايقرن ايسادس كان يزعم لني  لدرك ايصيحابة اديم  

ت ن كان يف ايهدد ت ن عا  خمسيمائة ديدة فيأي ف اييذ بي قايوا  ذا ع ر  ا ديماه  ؒ ر  كس،ر »كتاب يا او جيزء 

 خمسمائة ددة حتب لدرك ذي  اإلدداد اي ايي. ذه ايكذبة لن  عا  ألن  كذب  «وثن َرَتن

باينية يف ط يب اي  يو ييزعم لني  باي  يف  ذا حتب لهنم يروون عن ايجنع ب  هم بسيبب ايم  وب  هم ي  

صب  ايسدد عدده يف  ذا ايوقت ثالثيع  ذا قاضيي ي  فركوا ايسماع من ايصحابةع ايتقب بأحد ايجن ايذين لد

 .♀ردوا اهلل ع ي رضي اهلل عد  ايجن عن 

اع ودييأيت  :فالهاهد ا كبيير  لن  ذا ايتسا ل هبذا ايشيكل ال يدبنيي وال يجيوزع وقيد انتقيده اي  مياء نقيد 

 .-إن شاء اهلل-فيما يأيت من ايكالم  -إن شاء اهلل-ب    

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

ُل  - 738 ،،،،،،،ُمْوُه َخْمَس،،،،،،،ً  َف،،،،،،،األَوَّ  َوَقسَّ

 

ُس،،،ْوِل َوْه،،،َو األَْفَض،،،ُل    ُق،،،ْربب ِم،،،َن الرَّ

ثون إيب خمسة لقسام:  م  ايمحدِّ  ل  إن اي  و قس 

 : و و اي  و ايم ترع و و اي  و األشهرع قاا:القسم األول

ُل  ..............................  َف،،،،،،،،األَوَّ

 

ُس،،،ْوِل َوْه،،،َو األَْفَض،،،ُل    ُق،،،ْربب ِم،،،َن الرَّ

 إِْن َص،،،لَّ اَلْس،،،نَاُد َوِقْس،،،ُم الُق،،،ْرِب  - 739 

 

 ...................................... 
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ع ♀ل  إن ايدوع األوا ايم تير يف اي  يو و يو األف يل لن يقيرب اييراو  مين رديوا اهلل 

 .♀بحيت يقل اي دد بيد  وبين ردوا اهلل 

لع يب إديداد عديد اي ديائيع يكيون بيدي  وبيين ايدبيي  ؒ يإلميام مايي   «ايموط يأ»دم م دا لن  تقم ال  

 إددادانع ماي ع عن نافاع عن ابن عمر. ♀

 .لحمد ف الثي م ل اإلمام ايبيار  ولما اإلمام

 ولما اإلمام مس م فأع ب ما عدده ايرباعي.

ا.ليكن فيما يبدو  ثالثيع داود يبألن  يوجد إدداد إ :قااوي   داودكذي  لبو   ن  موقو  ويي  مرفوع 

يي  ضي فع وكيذي  ف واإلميام ايرتميذ  يف حيديت   عن اي الثيا  موجودة عدد اإلميام ايبييار إ :قاا

 . عدد بن ماج

بن حجير بايدسيبة اوايد سائي فأع ب ما عدد م رباعيا ع وجم ها ايحافظ  داودولما اإلمام مس م وابو 

  و ملبوعع ايرباعيا  ايتي يف مس م.يألدانيد ايرباعيا  يف جزء و

يياظ  لمييا اي الثيييا  ايتييي يف ايمسييدد فيياعتدب هبييا اي  ميياء وجم و ييا وشييرحو اع جم هييا ب ييض ايحف 

ايمقاددةع و يي ملبوعية محققيةع وكيذي  مشيروحة شيرحها ايسيفاريدي يف مج يد كبييرع ثالثييا  مسيدد 

 اإلمام لحمد.

ا مجموعة يف مج د يليف. لما ثالثيا  اإلمام ايبيار  وبقية ايستة ما  ايدارمي و ي لي  

ا  ذا  و ايقسم األوا و و  .♀ايقرب من ردوا اهلل  :إذ 

 ال سيخ ايتيي ت يروى بإديداد  عيايي و يي موضيوعةع قياا مي ال  ذكير ب يض ايد   ؒ ايحافظ اي راقي  

ن ادعيب ايتفا  ع ب قرب اإلدداد ما ض ف ايرواةع ال ديما إن كيان فيي  ب يض ايكيذابين ايمتيأخرين ممي

ا من ايصحابة كإبرا يم بن     يراهلل دبةع وديدار بن عبيددماع  بيي ا  بين ديايمع وي   يب بين األشيدقع و وخ 

 ايدنيا األش  ونحو م.

دبيية وي   ييب بيين األشييدق متييب رليييت ايم  »: ؒ قيياا ايحييافظ ايييذ بي  ث يفييرح ب ييوايي لبييي    حييدِّ

 .«ب د ولبي ايدنيا و ذا اي رب فاع م لن  عامي عومودب بن ايلويل

ث ا يف ايحقيقةع وإنما  و عامي ال يفهم ع م ايحديتع وال ي ر  ما يت .  ل  لن  يي  محدِّ
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ا م  ل يكتب ت روى بأحاديت عايية حتب بايدسبة أل ل عصرنا يف اإلجازا  اآلن يسيتليا ايلاييب  لي  

 لن يشب  إدداده إييهاع و ي موجودةع يقوا م ال اينيالنيا .

ائد بن ريالن عن لبي بكر ايشاف يع و ي ملبوعة يف لك ير مين طب يةع ط ب يت يف  ذه فو «اينيالنيا »

ا  ذا من األجزاء اي ايية. وكذي  جزء محمد بن عبدع ثالث طب ا   اهلل األنصار ع لي  

ا من األجزاء اي ايية ايتي ت روى باإلدداد ايمتصل.   كذي  جزء يسمب جزء بن عرفة لي  

إن يف زماني  لع يب  :زماني ع ايحيافظ اي راقيي تيوىف ثمانمائية وديتةع يقيواونب  ايحافظ اي راقي لني  يف 

وإذا كيان باإلجيازة ع ♀ بايسيماع ب شيرة رواة بييدهم وبيين رديوا اهلل شيء يقا عدد م متصيال  

 يكون تس ة.

 ♀بن حجر عدده جزء يف اي شياريا ع ل  األديانيد ايتيي بيدي  وبيين رديوا اهلل اايحافظ و

 عشرة و و ملبوع.

 .(إِْن َصلَّ اَلْسنَادُ ) قوا ايحافظ اي راقيع تك مدا ع ب قوي :ثم ي

ا ثابت اع  يا ال بياس تشيمل ايصيحة  اتسيام  إذا كيان حسيد  يل  شر  اي  و لن يكون اإلدداد صحيح  لي  

ا فإن  ال يفرح ب  ك يرلما إذا ع بم دب اي بو  ولما إذا كان في  كذابون فهيذا ديقلة مين اي يايم لو ع كان ض يف 

 او  ايذ  يرو  بإدداد في  كذابون لو متهمون.اير  

ا  ذا  و ايقسم األواع و و ايقرب من ايردوا   .♀إذ 

 .(َوِقْسُم الُقْرِب ... إلى إَِمااَ ) ايقسم اي اين قاا:

 ديفيان اي يور ع األعميشع ديفيان بين عييديةع ايسدد إييب إميام مين األئمية مي ال   لن ي  و :ايقسم اي اين

ا األئمة ايذ ين لييدناع األعمشع لو دفيان اي ور ع كتيبهم نيادرة ايتيي بيكبين ليدنا كتبهم  ين ييست  خصوص 

ادت ديت  ذا االدت داء من لجل لال يتيداخل ع دفيان يوجد جزء من ايجاما عد ع األعمش ال شيء من كتب 

مين كتبي ع  يب كتياب  من األئمةع ال إ لن يكون اإلدداد عايي ا إيب إمام  ع و و ايقرب إيب كتاب ما ايدوع ايتايي

شييم بين بشيير لن ي  يوا اإلديدادع بحييت يكيون  ري ع م ل    م ل دفيان اي ور ع م ل األعمشع م ل ابن ج 

 لقل عدد ممكن ي روى ب   ذا ايحديت إيب ذي  اإلمام.

 ايقسم اي ايت:



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
969 

ُل،،،،،،،وو نِْس،،،،،،،بِي ...................  ........................................ ُْ  َو

،،،،،،،،تَِّ  إِذْ  - 740   بِنِْس،،،،،،،،َبَ  لِْلُكُت،،،،،،،،ِب السِّ

 

 ...................................... 

يا    ذا ايدوع اي ايت و و اي  و بايدسبة إيب ايكتب ايستةع ونحو يا مين ايكتيب ايمشيهورةع ييي  خاص 

ثون بيأن ت  يو لديان ا ايكتب ايمشهورة كمسدد اإلمام لحمدع ي تدي ايمحيدِّ يد م بايدسيبة بايكتب ايستة لي  

 إيب  ذه ايكتب.

 .وبقية ايكتب ايستة نيْ َح يْ حِ الصَّ يب رواية إد بايدسبة قي  يقوا ايحافظ اي راقي: اي  و ايم  

لن يكون عددك إدداد إيب صحي  اإلمام ايبييار  بيأع ب ميا يكيونع لو بأقيل عيدد ممكين : معنى هذا

اييذ   «صيحي  اإلميام ايبييار » يد اع مي ال  ع لديانألن  ذه ايكتب نفسيها تتديو   عبايدسبة إيب ل ل عصرك

ب يض لميا إذا رواه مين ع يرويي  مين طرييق لبيي ايوقيت ايسيجز  عاا  فأع ب شيء لن ريد لن يروي  بإدداد  ي  

ر ايهرو  فإن  ديدزا اإلدداد درجة.  ايلرق ايتي ت روى عن لبي ذ 

ال مين طرييق ابين دادية إذا  لع ب ما يمكن روايت  لن ي روى مين طرييق اي ؤييؤ  «داودددن لبي »م ال 

 رويت من طريق بن دادة نزا درجة.

بايدسبة يجاما ايرتميذ  إذا لرد  لن ترويي  عايي يا البيد لن ترويي  مين طرييق ايكياروخيع ايكياروخي 

 بايتيفيف يي  بايتشديدع لما إذا رويت  من طريق ريره فإن  دتدزا درجة لو درجتين.

ع ومدهيا لديانيد إذا  د رواهتا يدزيون  إيب ايكتياب بإديداد  فإذا نف  ايكتب  ذه ايكتب مدها لداني عياا 

 فإن  ذه األدانيد دتدزا درجة لو درجتين لو لك ر. علرد  لن تصل إيب ذي  ايكتاب من طريقها

ا  ذا  و ايقسيم اي ايتع و و كما ق دا  د بايدسبة إيب رواية ايكتب ايستة.قي  اي  و ايم  : إذ 

 و يقوا بايدسبة إيب ايكتب ريدع ايسابق لو م خال  ما ي    مسأية ربما كالمايحافظ اي راقي   دا يبين

بايدسيبة ي حيديت  لن تيرو  ايكتياب نفسي ع وإنميا اي  يو لن تيرو  بسيدد   العل،ويي  ايمقصود هبذا ع ايستة

ع   ربما كالمي ايسابق لو م شيئ ا آخر. -بايم اا يت   ايمقاا-ايذ  يف لحد  ذه ايكتب عاا 

او  ي دي  ايحافظ اي راقي  هديا اي  يو بايدسيبة إييب ايكتيب ايسيتة ل  لن يكيون إديداد ايير   اي  و ايذ 

 ة.عايي ا لع ب مما يو روى ذي  ايحديت نفس  من طريق ايكتب ايست  
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ي،وا كلَّ،م اهَّلل »ضيرب م ياال   هديا و يو حيديت بين مسي ود:  «جياما ايرتميذ »حديت يف  :يقوا م ال  

جيرع عين خ يف بين  :قياا«. موسى كانت ْليه جب،  ص،وف  يذا ايحيديت رواه ايرتميذ  عين ع يي بين ح 

 خ يفة.

عين  يل  من طريق ايكروخي عن مشايي  اي الثة عين ايمحبيوب-يقوا: يو رويت  من طريق ايرتمذ  

فيإذا رويدياه  :يقيوا: يكين قيااع ايرتمذ  يقوا: يكون بيدي وبين خ ف بن خ يفة شيخ شيخ ايرتمذ  تس ة

 درجتين.ببيددا وبيد  دب ةع قاا: فد  و من جزء بن عرفة وقا 

داخيل يف اي  يو صب  اي  و اييذ  فسيرت  قبيل ق ييل  ذا  و ايتفسير ايصحي  ي   و ايمقصود  داع في   

 ع  ذا ايذ  م ب.♀ب إيب ردوا اهلل ر  ل ق و و ايق  صب  يديدا ع و م  ع ي  إيب األئمة ايسابق

 ب ايكتب يستة واإلمام لحمد.إيب إمام من األئمةع ويمكن تدخل م هم لصحا وْلو

بايدسبة إيب ايكتب ايستة ونحو اع بم دب لن  يكون عددك ايحديت حيديت وعديدك إديدادان: وْلو 

 إدداد من طريق صاحب ايكتاب  ذا من طريق اإلمام ايبيار .

 لصيحاب  مين طرييق لصيحاب ايمسيتيرجا ع لصيال  وإدداد من ريير طرييق اإلميام ايبييار ع مي ال  

لن ت  ييو لدييانيد م يف رواييية  م يسييتيرجوا إال ميين لجييل  ييذه ايق يييةع مييا  ييي ايق ييية؟ايمسييتيرجا  ييي

جة يف  ألهنم يو روو ا من طريق اإلمام ايبيار  واإلمام مس م تصيب   عونحو ا نيْ َح يْ حِ الصَّ ايمتون ايمير 

 نازية. لدانيد م ماذا؟

و يذا  ع لدانيد م تكون عاييةفإن  عيكن إذا روو ا من طريق ي تقون ما شيخ ايبيار  لو شيخ مس م

 عيده مرة لخرى.ايم اا ايذ  م ب ل  

جيرع عين »يقوا ايحافظ اي راقي:   ذا حديت ابن مس ود يروي  اإلمام ايرتمذ  من طريق ع ي بين ح 

خ ف بن خ يفةع يقوا لنا يو رويت  ذا ايحديت حتب اصل إيب خ ف بن خ يفة يكون بيديي وبيدي  تسي ةع 

 مذ ع نف  طريق ايكتاب.ذا رويت  من طريق ايرت‘

صيب  إديداده ديب ة إييب يكن إذا رويت  من طريق جزء بن عرفةع و ذا ايجزء ملبوع موجودع يقيوا: ي  

 خ ف بن خ يفةع اإلدداد براويين.
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؛ ألنيي  يييي   ييو ♀وتالحظييون لنيي  يييم يييذكر اي ييدد ايييذ  بييين ايرتمييذ  وبييين ايردييوا 

ذا ايكتاب و ذا ايحيديت اييذ  لخرجي  فيال يهمي  اي يدد ايمقصود ألن  دا اي  و نسبيع ل  بايدسبة إيب  

م  يع إنما يهم  اي دد ايذ  يصل ب  إيب موضا االيتقاء ما شيخ لو شيخ شيخ ايمصدف.  ايج 

 ثم يقوا ايحافظ اي راقيع وقاا:

ُل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،وو نِْس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،بِي  ....................................... ُْ  َو

،،،،،،،،تَّ  - 740   ِ  إِذْ بِنِْس،،،،،،،،َبَ  لِْلُكُت،،،،،،،،ِب السِّ

 

 َينْ،،،،،ِ ُل َم،،،،،ْتنب ِم،،،،،ْن َطرِْيِقَه،،،،،ا ُأِخ،،،،،ْذ  

 كما مر لن  يو رواه من طريق صاحب ايكتاب يدزا اإلدداد. 

 .(َففِْن َيُكْن فِي َشْيِخِه َقْد َواَفَقهْ ) قاا:

وايمسياواة  عوايبيدا ع ذا اي  و ايدسبي بايدسبة إيب ايكتب يي  لنيواع لرب ية دييذكر اع و يي ايموافقية

 ده ة يكن تحتاج إيب شيء من اي بط. -إن شاء اهلل-ع لرب ة لنواع فانتبهوا م داع  ي ةحوايمصاف

 قاا:

 َف،،فِْن َيُك،،ْن فِ،،ي َش،،ْيِخِه َق،،ْد َواَفَق،،هْ  - 741

 

ُل،،،،،،،،،وو َفُه،،،،،،،،َو اْلُمَواَفَق،،،،،،،،،هْ   ُْ  َم،،،،،،،،َع 

يخ  اإلميام ايرتميذ ع وايتقيب م ي  يف شييي  يف شيل  إذا كان  يذا اييراو  ييرو  حيدي  ا لخرجي  مي ال   

 سمب ع و ايموافقة.اإلمام ايرتمذ ع وإدداده صار عايي ا بدرجة بدرجتين فهذا ي  

 ف ذي  قاا:

 َف،،فِْن َيُك،،ْن فِ،،ي َش،،ْيِخِه َق،،ْد َواَفَق،،هْ  - 741

 

 ...................................... 

 ل  إن وافق ايمصدف يف شيي ع ايتقب م   يف شيي ع دد رب م اا ب د ق يل.

  يي  فقط ي تقي م   يف شيي ع ي تقي م   يف شيي ع ويو روى  ذا اإلديداد مين طرييق يكن بشر  لن

 .ايمصدف يصار إدداده نازال  

نسيبي  ييذي   يو ع يو   عآخير صيار إديداده عايي يا فع ورواه مين طرييق  يكن يما اجتديب طرييق ايمصيدِّ 

 بايدسبة إيب ذي  ايكتاب ايمشار إيي .

مييد األاهلل  رواه اإلمام ايبيار  عين محميد بين عبيد: حديت مثاله:  قالذكر هنا مثاًَل  نصيار  عين ح 

ا  .«كتاب اهَّلل القصاص» :عن لن  مرفوع 
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ي بيييار  يف شيييي  مييا ع ييو درجييةع  ييذا جييزء  قيياا: فييإذا رويديياه ميين جييزء األنصييار  يقييا موافقيية  

 و و شيخ اإلمام ايبيار . (215)األنصار  توىف اهلل  األنصار  ملبوع محمد بن عبد

ييو رويدياه مين طرييق  «كت،اب اهَّلل القص،اص»ايحافظ اي راقي: يو رويدا  يذا ايحيديت حيديت:  يقوا

 بدرجتين  ذا ع و. آخر ن  و يكن يو رويداه بإدداد   عاإلمام ايبيار  يدزيدا بدرجت 

 ألن  اتفق ما ايمصدف يف ايشيخ. عثم ايتقب ما اإلمام ايبيار  يف شيي ع فيسمب  ذا موافقة

 ايموافقة لن يقا االتفاق يف ايشيخ.ع (َشْيِ  َشْيِخهِ  َأوْ ) ثم يقوا:

 ع قاا:يسمب بدال   إذا وقا االتفاق يف شيخ ايشيخ

ٍَ َفاْلَب،،،َدْل  - 742  َأْو َش،،،ْيِ  َش،،،ْيِخِه َك،،،َذا

 

 ....................................... 

عايي ا بايدسيبة ميا ييو رواه مين ل  إذا ايتقب ايراو  ما ايمصدِّف يف إدداد يف شيخ ايشيخع وكان إدداده 

 طريق ايمصدِّف فإن  ذا نوع من لنواع اي  و يسمب ع و ايبداع ويكون االيتقاء في  ما شيخ ايشيخ.

 قاا:

،،،،ّدًا َق،،،،ْد َحَص،،،،ْل   ....................................... َْ  َوإِْن َيُك،،،،ْن َس،،،،اَواُه 

 َفْه،،،َو اْلُمَس،،،اَواُا َوَحْي،،،ُ  َراَجَح،،،هْ  - 743 

 

 األَْص،،،،،،،ُل باِْلَواِح،،،،،،،ِد َفاْلُمَص،،،،،،،َاَفَحهْ  

 فع مي ال  صيدِّ  و لن يساو  عدد إدداد ايراو  إدداد ايم   : ذا من لبين األنواعع ما يف إشكاا ايمساواة 

يرجي  اإلميام ايبييار  بأرب ية  بأرب ية رواةع وي  ايلراين يرو  حدي  ا عن صحابي من طريق صحابي مي ال  

ألن ايليراين ب يد اإلميام ايبييار   عاإلديداد بايدسيبة ي ليراين عيايي ايمسياواةوقا  يذا : نقوارواةع و دا 

من لنواع اي  وع فربميا  فهذا نوع   ع إدداده ما إدداد اإلمام ايبيار  بمائة ددةع وما ذي  تساوى إدداده ما

ا م   يا بايدسيبة ي ليرحتب يجتما يف  ذا لن يكون ع يو  يا بايدسيبة إييب ايليراينع وع يو لي   اين ميا اإلميام ل ق 

 ايبيار ع ايذ  يف ذ دي لن لع ب ما عدد ايلراين لرب ة رواة.

 كذي  اينيالنيا   ذه ايتي مر  لع ب ما فيها لن يرو  لبو بكر ايشاف ي اإلدداد بأرب ة رواة.

 ♀باعيا  ايتيي روا يا لبيو بكير ايشياف ي وبيدي  وبيين ايدبيي وقد جما ايدارقلدي  ذه اير  

ا يف جزلينع وميا ييزاالن ميليوطينع وإن كديت قيد اشيتن ت بواحيد مدهميا يف بحيت يف لرب ة رواةع جم ه
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مي  يف جام ية ايم ي  دي ود كردياية ع ايك ية قبل لك ر من عشرين ددة وما لع م لن  ط با ب ندي لن طايب يا قد 

 ماجستير ويم يلب  .

ا انتهيدا من ايمساواةع ايمساواة  ذه بايدسبة حتب يف عصر ايحافظ اي  راقي يص ب لن تقا  يو قياا: إذ 

ن ب د م فمن باب لويب لال تحصيلع يمياذا؟ يتباعيد  ايمساواة وق ت بايدسبة يشيوخدا  ذه ايمساواةع لما م 

ايقرونع ايحافظ اي راقي تويف يف ايقرن ايتاداع ولصحاب ايكتب ايستة يف ايقرن اي ايتع فكيف يمكين لن 

ا ص ب ا جد    ا.تتساوى ادانيد مع  ذا يكون لمر 

و و لن يكون عدد ايراو  ايمتأخر إدداد عدده موجيودع  يذا اي يدد نفسي  يف  عإنما ذكروا شيئ ا متقارب ا

باإلجيازة   قاا ايحافظ اي راقي قبل ق يل: إن لع ب ما يوجد يف عصره لن ي روى بكيم راو  ايكتب ايستةع م ال  

وى إديداد راو  يف ايقيرن ايتاديا ميا لديانيد بتسي ة رواةع فتسيا «ديدن ايدسيائي»ويوجيد يف ع تس ة كم قاا؟

ألن ايدسائي تويف ثالثمائية وثالثية واضي  ييا إخيوةع يكين  يذا ييي  يف  عإدداد راو  يف ايقرن يف بداية ايرابا

 ايحديت نفس ع يكن يف لحاديت ميت فة.

 انتهيدا من ايمساواة.

 ثم قاا:

 َوَحْي،،،،،ُ  َراَجَح،،،،،هْ  .....................

 

 ِح،،،،،،،ِد َفاْلُمَص،،،،،،،َاَفَحهْ األَْص،،،،،،،ُل باِْلَوا 

 تالحظون اي القة بين ايموافقة وايبدا لن ايبدا زاد واحد. 

بط  يذا ي يين ع يب كذي  اي القة بين ايمصافحة وايمساواة لن ايمصافحة فيها زييادة واحيدع ل  ايير 

يوافقي  يف  يوافق  يف ايشييخعايبدا يص د فوقع ع قة تقدم م دا لن  يوافق  يف شيي ايموافع حفظ  ذه ايق ايا

 ما يساوي   وع يكن يساو  ت ميذه بايدسبة ي مصافحةع وي بايدسبة ي مساواة يساع شيي 

 ف ذي  قاا:

 َوَحْي،،،،،ُ  َراَجَح،،،،،هْ  .....................

 

 األَْص،،،،،،،ُل باِْلَواِح،،،،،،،ِد َفاْلُمَص،،،،،،،َاَفَحهْ  

حيد  يذا م ديب حيت كان اي دد عدد صاحب ايكتياب لقيل بواحيدع وعديد  يذا اييراو  لك ير بواي دي  

 ل  راج  ايراو  األصل بواحد فيكون  ذا يسمب مصافحة. َراَجَحهْ 

 ألن  يذا اييراو ؛ اييراو  صياحب اي  يو صيار بم ابية ت مييذ ايمصيدِّفع مي ال   يماذا دمي  مصافحة؟

 ايلراين لع ب ما عدده لرب ة. ثالث لع ب ما عدده كم :اإلمام ايبيار  ق دا
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ربر  بايدسبة ي لراين ت  ميذ اإلمام ايبيار ع إذا لراد لن يرو   يذا ايحيديت اي الثيي عديد اإلميام ايف 

ربر  وايلراين مياذا هبيم؟ متسياويان  ♀ايبيار  يصب  بيد  وبين ردوا اهلل  لرب ةع فيصب  ايف 

 صحي ؟

ربيير  و ييو ت ميييذ اإلمييام ايبيييار ع فييايل راين بايدسييبة ي بيييار  يكييون بم ابيية  ايلييراين ديياوى ايف 

 .ايفربر 

ربر  صاف  اإلمام ايبيار  ويقي  ودما مد ع فكأن ايلراين كذي  صاف  اإلمام ايبييار  ويقيي   ايف 

ربير  ييرو  بأرب ية وايل يراين ييرو  بأرب ية  ربر ؛ ألن  داوى ايت مييذ يف اإلديدادع ايف  ودما مد  م ل ايف 

ا.  لي  

صيار لف يل مدي ع  :اي يدد راجحي  بم ديبال ي دي بي  زاد ع يي ع زاد ع يي  يف ع (َراَجَحهْ ) و م دب قوي  

حد ايكتب ايستةع صيار لف يل مين للف ل مد  يف اي  وع صار لف ل من صاحب األصلع صاحب األصل 

 ايلراين يف اي  و بواحد  ذا م دب راجح .

مة ايستة براو  واحد ع ب اييراو  ئيذي  قاا يف ايشرح: وحيت راجح ع ل  وحيت رج  لحد من األ

 صافحة.ايحديت دموه م   ايذ  وقا ي  ذي 

راجحة ايرجحان زيادة ييست يف اي دد بايدسبة يصياحب األصيلع وإنميا  يي زييادة يف اي  يوع  دا ايم   

ل  مين  عقد يشكل  ذا واض  يا إخوة؟ ألن  يتو م إذا زاد اي دد صار اإلدداد نازالع فهو يقصد لن  زاد وف   

 اين رباعيع انتبهوا يا إخوة يهذا.ألن   و عدده ثالثي وعدد ايلر عحيت ع و اإلدداد

ا اآلن شييرحدا ثالثيية لنييواع ميين لنييواع اي  ييو: اي  ييو ايمل ييقع قييرب إيييب ردييوا اهلل  :اي  ييو ق دييا إذ 

♀. 

 واي  و بايدسبة إيب إمام.

 واي  و بايدسبة إيب كتاب.

 .-حمد هللثم اي  و بايدسبة إيب كتاب كايكتب ايستةع  ذا يدقسم إيب لرب ة لنواعع انتهيدا مدها اي

ي يود إييب ايقسيم  نع اآلةاآلن يذكر لنواع اي  وع اي  و  ذا رجا إيب ايت داد األص يع وصل إيب ثالثي

ُلوُّ ِقَدِا اْلَوَفااِ ) ايرابا من لنواع اي  وع قاا: ُْ م وفياة قاا  ذا ايقسم ايرابيا مين اقسيام اي  يو و يو تقيد  ع (ُثمَّ 
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يدم ايوفياة؟ ل  يكيون  دياك راوييان ديم ا مين شييخ واحيدع ولحيد ما  ايراو  عن شيخع ميا ايمقصيود بق 

 تقدمت وفات  واآلخر تأخر  وفات .

فييد ألن  تقدمت وفاة  ذا ايراو ع و يذا ي   عفمن دما من  ذا ايذ  تقدمت وفات  يكون إدداده عايي ا 

دم فيما إذا وقا ع يب  يذا ايشييخ اخيتال ع فاييذ  ديما مدي  يف عصير متقيدمع وقيت متقي :يف ناحيةع و ي

 يكون لرج  ممن دما مد  يف وقت متأخرع فهذا يفيد فائدة مهمة.

 ع يكن لخشب لن  يشو  ع يداع لظن ايذ  ذكرناه واض .ذكر  دا ايحافظ اي راقي م اال  

 قاا:

ُل،،،،،،،،وُّ ِق،،،،،،،،َدِا اْلَوَف،،،،،،،،ااِ  - 744 ُْ  ُث،،،،،،،،مَّ 

 

،،،،،،،،ا اْلُعُل،،،،،،،،وُّ َلَ َم،،،،،،،،َع اْلتَِف،،،،،،،،اِت    َأمَّ

 

 

 ْينَاآلَخ،،،،،،،،رَ َفِقْي،،،،،،،،َل لِْلَخْمِس،،،،،،،، - 745

 

 َأو الثََّلَثِ،،،،،،،،،،ْيَن َمَض،،،،،،،،،،ْت ِس،،،،،،،،،،نِْينَا 

ل  لما اإلديداد اي يايي يقيوا دون نظير إييب لمير آخيرع فهيو لن يكيون عمير إديدادك اخت فيوا فيي ع إميا  

ن لك ر؟ قاا: ما يكون إددادك عايي ا حتب يكون لخذت  قبل كم؟ خمسيين  خمسين ددةع وإما ثالثين ددةع م 

 ددة.

 اد عاا  حتب يم ي ع ي  ثالثون ددة.وقوا لن  ال يكون اإلدد

 يقوا ابن جوصا إدداد خمسن ددة من مو  ايشيخ إدداد ع و.

ر  ولما بن مددة قاا: إذا  .م   ع ب اإلدداد ثالثون ددة فهو عاا 

ا قي   ميو  ايشييخ إييب وقيت ع لن يكون ايشيخ قد ما  :جديدع و و ده بقيد  تالحظون ابن جوصا لي  

اع وال ش  لن  عاا  يكد  ق يل ايوقوعع لدهل مما قاا بين ايتحديت يكون خمسين دد ةع  ذا شيء ك ير جد 

د   د دهع ابن م   .ده ما قيده وق ل اي ددم 

.  قاا: إذا مر ع ب اإلدداد ثالثون ددة فهو عاا 

 و ذا وإن كان في  تسام  يكد  لنسبع لنسب ألن اي الثين ددة يا إخوة  ي ما يسمب بايجيل.

 يف عيام ديما مي ال   ع ياا ال شي  لن إديداده يكيون عايي ياب انقر  جيل من األجفهذا ايذ  دما حت 

ث ب  يف عام ليف ولرب مائة وخمسينع  يذه ايميدة ثالثيين ديدةع انقير   ليف ولرب مائة وعشرينع ثم حد 

ي دوا وصاروا رجاال   .فيهاع ذ ب فيها جيل ناس ك ير توفواع وناس ك ير و   ع فال ش  لن  ذا إدداد عاا 
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د دة لق يد واع يم هبيذا ايشيأن مين ابين جوصياع  يذا ابين جوصيا تيويف ثالثمائية ف د دة وابن م  كالم ابن م 

 وعشرين يسمب لحمد بن عمير بن جوصا.

َما ِ ) نكملع قاا: ُلوُّ ِقَدِا السَّ ُْ  .(ُثمَّ 

ا ايدوع اييام  من لنواع اي  و ع و قدم ايسماعع ق يدم ايسيماع م يي ق يدم ايسيماع بم ديب لني  يع لي  

ع ب دماع  مدة طوي ةع يي  م ال من مو  ايشيخع لو مين  يذاع يكين ديما حتيب ييو كيان ايشييخ يف قييد 

ب ض ايمشايخع قد ي يشون مدة طوي ة قد ي يشون مائة ددةع ويسيما ميدهم ايسياما وعمير م ألن ايحياةع 

صيب  ديدةع ي   وم يب ع يب  يذا ايشييخ ديب ينع بما يكون يما دما عمره عشر ددوا ثالثين ددةع فهذا ر

يدب ينعمره  اييع وايشييخ ميا زاا ع يب قييد ايحيياة ميا زاا حي ياع ع و ذا ايشيخ وصل مائةع  ذا اإلديداد ع 

 .ا ذا اهلل لع م بجواز  عع ب ايقيد ايحياة

ا  ذا  و ع و قد   يا إذا لن ي   :ماع و وم ايس  إذ  لوا ايوقت ايذ  ديما فيي  ايت مييذ مين شييي ع خصوص 

 واحد دما من ايشيخ قبل لرب ين ددةع و يذا ديما مدي  قبيل ديتين ديدةع ع بايدسبة م ال  قيد إيب ت ميذ آخر

 و ذا  ذا دما مد  قبل عشر ددوا ع و ذا دما مد  قبل ثالثين ددة.

فييد مين ناحيية واحيدع و يذا ي   ة طوي ة عدده ع وع ما لهنميا اشيرتكا عين شييخ  د  فهذا ايذ  دما قبل م  

م  ة م ال  فيد من ناحية ق يي   يايت قِّ  وقت قيوة علائي ع ووقت نشاط ع ومد  يف وقت قوت ع  ا   إذا كان ايشيخ د 

  ذا يكون لضبط ولتقن.

فت ذاكرتي ع فيصيب  محيل نقيد ويرجيا إييب ف ذ د ع وضي   بيال  إذا دما من ايشيخ ب د لن ض    

ه النُّ،ُ ْوُل َوِض،) ثم قااع  ذه األنواع ايتيي م يت اييمسيةع قياا:ع ايق ية ايماضية من ق ية االختال  ع (دَّ

ا من لنواع ايدزوا.  ل  كل  ذه األنواع ايتي م ت يمكن لن تج ل ضد ا نوع 

 قاا:

ه النُّ،،،،،،،،،،ُ ْوُل َك،،،،،،،،،،األَْنَوا ِ   ........................................  َوِض،،،،،،،،،،دَّ

 

 

 َوَحْي،،،ُ  ُذاَّ َفْه،،،َو َم،،،،ا َل،،،ْم ُيْجَب،،،،رِ  - 747

 

نْ،،،،،،،َد النَّ  
ِْ ُ  اْلُعُل،،،،،،،وُّ  ،،،،،،،حَّ  َظ،،،،،،،رِ َوالصِّ
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م  اي  و حيت كان من ايرواية عن اي  فاءع ولما األصيل فيإن اي  يو إذا كيان مين روايية  :يقوا حيت ذ 

بل ايدزوا ورد  عن األئمة ك ميا  شيديدة يف ع صحي  فال ش  برجحان  ع ب ايدزوا بإدداد   ول عاي قا 

 ايذ  يف ايوج . رحيف ايوج ع م ل ايج   رحة  ايدزوا كأن  ق   :ايدزوا شؤمع وقيل :ذم ع قيل

لكيان  ثابيت ديواء   ف ذي  ايصحي  تقديم اي  و ع ب ايدزواع يكن بشر  لن يكون  يذا اي  يو بإديداد  

ا لو حسد ا   دا ايس   في عدده لبيا  تؤكد  ذاع يقوا:ع صحيح 

ييي  ح   يس   رب رجياان ايحيديت ق 

 

 عدييييييد لربيييييياب ع ميييييي  ايدقيييييياد   

 

 

 

 بل ع و ايحديت بين لوييي ايحفيظ

 

 صييييييييحة اإلدييييييييداد   واإلتقييييييييان 

 وإذا ما تجم ديا يف حيديت فاردتمي  

 

 فييييييييييذاك لقصييييييييييب ايمييييييييييراد 

 .فذاك راية ما يريده صاحب ايحديت عل  إذا اجتما اي  و ما ايصحة 

ن روى ذي  اإلددادع وإذا كيان رواه بإديداد  لما إذا كان ع و ما رواية كذابين فهذا خلأ كبير يقا في  م 

 ض يف فكذي  ي  تب ع ي .

 ذا ايقدرنكتفي هب

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ما لع ب ما يوجد يف األدانيد يف  ذا اييوم؟ :السُّ

 ع ب يت ايشييخ ذا يمكن نج    يكم واجب يا تح وني ع ديبق م ديا ييا إخيوة لعليدياكم إجيازة ب    :الَجَواب

ظ؟ ألن ايحيافظ لع يب بن حجر كم يكون بيد  وبين ايحيافا عن ايحافظ راج وا طريق ايشيخ إذا روى م ال  

لنيتم عديدكم إجيازة عين ايشييخ باي  ب يتع ع  عن ايحافظ بن حجر لقصر طريقفإذا روى م ال  ع ما عدده عشرة

وفيي  لديانيده عين ايحيافظع فواحيد  عؒ عن ايواييد  «إتحا  ايقار  ألدانيد األنصار »ث ب ت ايقار  

مدكم يرجا إييها وي د إدداد ايشيخ إيب ايحافظ وي يرج ايحسبةع وي جيب ع ب  يذا ايسيؤااع ميا لع يب ميا 

 من يتكفل هبذا؟ يوجد يف األدانيد اييوم

َؤال روة بن ايزبير؟ :السُّ   ل روى ماي  عن د يد بن ايم  يب وع 

روة وادلة. ال اإلمام ماي  يكون بيد  :الَجَواب  وبين د يد بن ايم يبع وكذي  ع 

َؤال ا  عايية؟ :السُّ اع  م   يقوا  ل يديكم د 

كمييا دييبق لنييا ل جييز  عيين ايشيييخع ودييم دا ع ييي  ب ييض ايصييحيحينع وب ييض ايمرويييا   :الَج،،َواب

 األخرىع وإتحا  ايقار  بإمكانكم لن تراج ون  يف  ذا.

ايب ل ع   م  واهلل ت   

ي ن.وص   ب اهلل ود  م ع  
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح     ب ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع َغِرْيُب, َوع  َ ِزْيُز, َوع  َمْشُهْوُر

 

اِوي اْنَف،،َردْ  - 748  َوَم،،ا بِ،،ِه ُمْ َلق،،م ال،،رَّ

 

 َفْه،،،،َو اْلَغرِْي،،،،ُب َواْب،،،،ُن َمنْ،،،،َدَا َفَح،،،،ْد  

،،،،ْن إَِم،،،،ا - 749  َْ  َا ُيْجَم،،،،عُ بِ،،،،اإِلْنِفَراِد 

 

َلْي،،،،،،،،ِه ُيْتَب،،،،،،،،عُ   َْ  َحِدْيُث،،،،،،،،ُه َف،،،،،،،،فِْن 

 ِم،،ْن َواِح،،َد َواْثنَ،،ْيِن َف،،اْلَعِ ْيُ  َأوْ  - 750 

 

 َف،،،،،ْوُث َفَمْه،،،،،ُهْورب َوُك،،،،،ل  َق،،،،،ْد َرَأْوا 

ِعْيَ  ُث،مَّ َق،ْد  - 751  ِحْيَل َوالضَّ  ِمنُْه الصَّ

 

 

 َيْغ،،،،،ُرُب ُمْ َلق،،،،،م َأِو اْس،،،،،نَادًا َفَق،،،،،ْد  

،ُمْوا َكَذلَِك  - 752   اْلَمْه،ُهْوُر َأْيض،م َقسَّ

 

 اْلُمْس،،،،،،،،ِلمُ لُِه،،،،،،،،ْهرَِا ُمْ َلَق،،،،،،،،َ  كَ  

 َم،،ْن َس،،ِلَم اْلَح،،ِدْيَ  َواْلَمْقُص،،ْورِ  - 753 

 

 

ثِْيَن ِم،،،،،ْن َمْه،،،،،ُهْورِ   َل،،،،،ى اْلُمَح،،،،،دِّ َْ 

ُك،،،،ْوِ  َش،،،،ْهَرا - 754   ُقنُوُت،،،،ُه َبْع،،،،َد الرُّ

 

 َوِمنْ،،،،،،،،،ُه ُذْو َت،،،،،،،،،َواُترَ ُمْس،،،،،،،،،َتْقَرا 

 ي َطَبَقاتِ،،ِه َكَم،،ْتِن َم،،ْن َك،،َذْب فِ،، - 755 

 

 َفَف،،،،،،ْوَث ِس،،،،،،تِّْيَن َرَوْوُه َواْلَعَج،،،،،،ْب  

 بِ،،،،،َأنَّ ِم،،،،،ْن ُرَواتِ،،،،،ِه َلْلَعَه،،،،،َرهْ  - 756 

 

 َوُخ،،،،، َّ بِ،،،،،األَْمَرْيِن فِْيَم،،،،،ا َذَك،،،،،َرهْ  

ْن َبْعِضِهْم، ُقْل،ُت: َبَل،ى - 757  َْ ْيُ    الهَّ

 

 َمْس،،،ُل الِخَف،،،اِف َواْب،،،ُن َمنْ،،،َدَا إَل،،،ى 

ْه،،،َرتِِهْم  - 758   َرْف،،،َع الَي،،،َدْيِن َنَس،،،َباَْ

 

،،،،،ْن ِماَئ،،،،،َ    َْ  َم،،،،،ْن َك،،،،،َذَباَوَنيَُّف،،،،،ْوا 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 قبل لن نشرع يف شرح اينريب واي زيزع لريد لنب  إيب تدبيهين يف ايدرس ايماضي:

 ا .عي  باما عدده إال ر   ؒ : كدت قد ذكر  يف ايدرس ايماضي لن ايلراين التنبيه األول

اع وذكيروا يي  ثالثية لحادييت ثالثييةع   ا لن ي  ثالثيا ع يكن  ذه اي الثيا  ض يفة جيد  وايصحي  لي  

و ذا ايجزء في  ثالثيا  اإلمام لحميدع واإلميام ايبييار ع  «الثَلثيات»و ي موجودة يف جزء ملبوع بادم 

ميد وايلراين.ب  ع وع   واإلمام ابن ماج  د بن ح 

ا بايدسبة ي لر ياين عدده ثالثيا ع وعدده ر  فإذ   فع باعيا ع يكين  يذه اي الثييا  بأديانيد شيديدة اي  

  ذا ايتدبي  األوا.

ر  ق بآخر بيت : يت    ايتدبي  اي اين م داع و و ايبيت ايسابا واألرب ين ب د ايسيب مائةع ربميا ميا لعليدياه م 

 حق  من ايتفصيل وايشرح فد يده و و قوي :
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 َفْه،،،َو َم،،،،ا َل،،،ْم ُيْجَب،،،،رِ  َوَحْي،،،ُ  ُذاَّ  - 747

 

نْ،،،،،،،َد النََّظ،،،،،،،رِ  
ِْ ُ  اْلُعُل،،،،،،،وُّ  ،،،،،،،حَّ  َوالصِّ

م  ايديزوا  ذا ايبيت يتك م لوال ع ب ايدزوا  ميا ي جير بيأمر آخيرع  (َفْه،َو َم،ا َل،ْم ُيْجَب،رِ ع )فيقوا حييت ذ 

اع وإن كان ايدزوا يف األصل في  إشكاا مين  حييت لن ك يرة فايمقصود لن اإلدداد ايدازا ربما كان ممدوح 

ثين ق ية ايز  ايرواة ت     د يف م ل  ذا اإلدداد.سبب عدد ايمحدِّ

يف ايوجي ع ولن ايديزوا شيؤمع يكين  يذا فيي  اديت داءع و يو إذا  يديزوا قرحية  اإن  :دا لهنم قيايوا   م   ومر

ا ع ب اي  و.خارجي ربما يج ل  ذا ايدزوا م   ان م إيب ايدزوا لمر    تميز 

 يض اي ي فاءع بازا من رواية اي قا ع واإلدداد اي ايي مين روايية إلدداد ايد  لن يكون  ذا ا :من ذلك

 ازا يرتج  ع ب اإلدداد اي ايي.فهدا اإلدداد ايد  

ا ر   يا  ديا  عراجحية ازا فيي  زييادة  ما يكون اإلديداد ايد يب  ولي   وي حتياج إييهيا مين ايداحيية ايفقهييةع فأي  

ي  اإلديداد ايديازا إذا كيان راويي  ثقية  ع ييدداد ايديازا ع يب اإلديداد اي ياي رج  اإل ياع  بيل ب  يهم رج  فقيه 

 فإن  يرجحون  ع ب صاحب اإلدداد اي ايي ايذ  اجتما في  اي داية واي بط وايفق ع ويو كان إدداده نازال  

  .ق  يي  يف مدزيت  يف ايف  

ئ   :من ذي  قايوا ا د  األعميش دي يمان بين ع اهلل األعمش لحب إيي  عن لبي وائل عن عبيد ل  إن وكي  

 .◙اهلل بن شقيقع عن ابن مس ود  مهرانع عن لبي وائل عبد

 لو يقوا: دفيان عن مدصور عن إبرا يم عن ع قمة.

  األعميش عين لبيي وائيلع عين اهلل بين مسي ود؟ ميا يرويي اإلددادين لحب إييي  مين لديانيد عبيد ل   

   ذا ثالثة.عبداهلل

 خمسة. عع  قمة عن ابن مس ود لو يروي  دفيان عن مدصور عن إبرا يم عن

 فرج   إدداد دفيان عن مدصورع عن إبرا يمع قاا: ألن  فقي   عن فقي  عن فقي .

 إدداد األعمش عن لبي وائل شيخ عن شيخ. :لما يقوا

َوَحْي،ُ  ُذاَّ َفْه،َو َم،ا َل،ْم ) و ذا لحد األقواا يف تف يل ايدزوا إن كان يي  مييزةع فهيذا  يو م ديب قويي : 

 ل  يم ي جر بميزة في ع كما مر م دا يف األم  ة ايماضية.؛ (رِ ُيْجبَ 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
981 

ييا ر   يي  في ب  لي   يي  في ع ييب وجيي  رييير صييوابع األبيييا   ييي قييوا ايس  مييا قرلنييا األبيييا  ايتييي ذكر ييا ايس 

 ؒ: 

ييي  ح   يس   رب رجياان ايحيديت ق 

 

 عدييييييد لربيييييياب ع ميييييي  ايدقيييييياد   

 

 

 

 بل ع و ايحديت بين لوييي ايحفيظ

 

 دييييييييداد  واإلتقييييييييان صييييييييحة اإل 

 وإذا ما تجم ديا يف حيديت فاردتمي  

 

 فييييييييييذاك لقصييييييييييب ايمييييييييييراد 

نْ،َد النََّظ،رِ ) و ذا ايبيت األخير  و ايذ  نظم  ايحافظ اي راقي يف قوي : 
ِْ ُ  اْلُعُل،وُّ  ،حَّ ل  اي  يو ؛ (َوالصِّ

اع  ذا  و اي  و.  ايحقيقي ايم تر  و لن يكون اإلدداد صحيح 

وعيايمع قياا: عديد  لن ايحيديت اي يايي ميا صي  عين رديوا اهلل ون قل عن نظام ايم   ي  و يو وزيير 

اإلدييداد ايصييحي   ييو اإلدييداد اي يياييع يكيين  دييا يييي  اي  ييو ع وإن ب نييت رواتيي  مائيية ♀

 االصلالحيع وإنما  و اي  و من حيت ايم دبع ومن حيت ايمدزية.

يدفسيها لو ييذاهتاع  مقصيودة  واة ييسيت ة يدبني يلايب ايحديت لن يدتب  يهاع ق ة اير  فهذه ك ما  مهم   

 واة لن يكون  ؤالء ايرواة ثقا  لو ع ب لقل تقدير يف مرتبة ايصدوق.عدد اير   وإنما البد لن يكون ما ق ة  

ا محبوب ا عدد ل ل ايتحقيق. فاء لو شديد  اي   لما إذا كانوا ض     ف لو متهمين فهذا يي  ع و 

 قبل لن نبدل بدرددا. نب  ع يهما ذان ايتدبيهان اي ذان لرد  لن ل  

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 الَغرِْيُب، َواْلَعِ ْيُ ، َواْلَمْهُهْورُ 

 قاا:

اِوي اْنَف،،َردْ  - 748  َوَم،،ا بِ،،ِه ُمْ َلق،،م ال،،رَّ

 

 َفْه،،،،َو اْلَغرِْي،،،،ُب َواْب،،،،ُن َمنْ،،،،َدَا َفَح،،،،ْد  

و قرييب لو  يو نفسي  نيوع تقدم م دا يا إخوة نوع مت  ق هبذا ايدوعع بل  و ردف  و و نوع األفرادع و ي 

 اينريب ايذ  م دا  داع فقوي :

اِوي اْنَف،،َردْ  - 748  َوَم،،ا بِ،،ِه ُمْ َلق،،م ال،،رَّ

 

 َفْه،،،،َو اْلَغرِْي،،،،ُب َواْب،،،،ُن َمنْ،،،،َدَا َفَح،،،،ْد  

ل  لن من لنواع ايحديت ايتي تدقسم بحسب عدد ايرواة نوع اينرييب ونيوع اي زييز ونيوع ايمشيهورع  

 ويدخل تحت  ايمتواتر.

 اينريب فبدل ب  وقاا:لما 
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اِوي اْنَف،،َردْ  - 748  َوَم،،ا بِ،،ِه ُمْ َلق،،م ال،،رَّ

 

 َفْه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َو اْلَغرِْي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ُب  

ل  ايحديت ايذ  يدفرد ب  لحد ايرواة  ذا يسمب يف االصلالح ايحديت اينرييبع واينرييب وايفيرد  

اع ويسمب يف االصلالي  راو  مرتادفانع فايحديت ايذ  يدفرد ب   ا رريب اسمب يف االصلالح فرد  يكن ع ح لي  

يي ا م  ر  اي  ميياء اصييل حوا لهنييم إذا كييان ايحييديت ف  ييا في  د  ييل ق  د لك يير ميين إطييالق ادييم ر  ل قييون ع ييي  ادييم ايف 

ا نسبي ا  فيل قون ع ي  ادم اينريب لك ر من إطالق ادم ايفرد. عاينريبع وإذا كان فرد 

ا اينريب لو ايفرد يدقسم إيب نوعين:  فإذ 

 ل ق.إيب فرد م  

 نسبي. وفرد  

  و ايحديت ايذ  يي  ي  إال إدداد واحدع يدفرد ب  راوي . :الفرد الم ل 

اع فإهنا ال تقدح هبذا ايتفرد. جد ب ض األدانيد اي  يفة لو ايوا ية جد   وب  هم يقوا: حتب يو و 

د ع مر بدا لن  انفرد ب  يحيب بن د يد األنصار ع عين محمي«اتما األْمال بالنيَّ إنَّ »م اا ذي  حديت: 

 .♀ع عن ردوا اهلل ◙بن إبرا يم ايتيميع عن ع قمة بن وقاصع عن عمر 

ع وييم ييروه عين عمير إال ع قميةع وييم ◙إال عن عمر  ◙ف م يص  روايت  عن ايصحابة  

يحييب بين دي يد ثيم ب يد ع يتيمي إال يحيب بن دي يد األنصيار يروه عن ع قمة إال ايتيميع ويم يروه عن ا

ا اع ادتفا  واشتهر جد   ق.   ل   ذا م اا ي فرد ايم   فإذ 

يا بفيرد  و و فرد  صحيح  ب  ايبيار  افتت   ذا ايحديت  :أيًضا من أمثلته مل قع وختم ايصحي  لي  

رعيةع عين ع «كلمتان خفيفتان ْلى اللسان»مل قع و و حديت:  فإن  انفرد ب  محمد بن ف  ييلع عين لبيي ز 

 .♀ع عن ردوا اهلل ◙لبي  ريرة 

ع «اينرائيب واألفيراد»دب اي  ماء بايتصديف فيهاع ايدارقلدي عدده كتياب يسيمب: فاألفراد ك يرةع واعت

يكدي  يف ع ق ي يةوال يوجد  ذا ايكتاب يف  ذه األيام حسب ع مدا إال اجزاء يسيرة من حوايي لرب ية لجيزاء 

ا فيإن  عدهويكن لطرافي  موجيوع اء  دا األجزاء ايحدي ية ايصنيرةواألجزلو لك رع  األصل قريب ثالثين جزء 

ييا يييذكر طيير  ايحييديت ويييذكر إدييداد ذييي   ييف ع ييي  لطراف  لحييد ايحفيياظع و ييو ابيين طييا ر ايمقددييي لي 

 هذه موجودة وملبوعة.فايحديتع 
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جد يف  ذه األيام كتاب ي حافظ ايهي مي انتييب فيي  مين كتياب   باألديانيد  «اينرائيب واألفيراد»ثم و 

ج   عكام ة ا يشتنل في . ظن لن  مفقودعد يف  ذه األيام كان يو   ويم ي لبا إيب اآلن وال لعر  لن لحد 

ا  ذا م دب اينريبع وم دب ايفرد.  إذ 

 يقوا ايحافظ اي راقي يف قوا ايحافظ ابن مددة يقوا:

 

 َواْب،،،،،،،،،،،،،ُن َمنْ،،،،،،،،،،،،،َدَا َفَح،،،،،،،،،،،،،ْد   ....................................

،،،ْن إَِم،،،اَا ُيْجَم،،،عُ  - 749  َْ  بِ،،،اإِلْنِفَراِد 

 

َلْي،،،،،،،،ِه ُيْتَب،،،،،،،،عُ َحِدْيُث،،،،،،،،ُه َف،،،،،،،،  َْ  فِْن 

ايحافظ محمد بن إدحاق بن مددة و و متيوىف ديدة ثالثمائية وخمسية وتسي ين  جرييةع و يو حيافظ  

 ورير ذي . ئم رفة ايصحابة»وكتب  «ايتوحيد»وكتاب  «اإليمان»مشهورع ي  كتاب 

عمين ي جميا إن اينريب  و لن يدفرد ايراو  »ع فقاا: ؒ تميز ب  ابن مددة  عر   اينريب بت ريف  

ين اييذ  ي جميا حدي ي ؟ع «حدي   اييذ  ي جميا حدي ي  ايحفياظ  لن يدفرد لحد ايرواة عمن ي جميا حدي ي  م 

فهييؤالء اعتدييب ل ييل ع ز ر  وقتيادة ونحو مييا ميين ايتيياب ينايكبيار ايييذين اشييت ه روا بايرواييية وبنزارهتييا كيياي

 عصر م بجما حدي هم.

يقتادة فيقوا ابن مددة: إذا انفيرد عين م يل ايز ير  لو  واةع كذي  ر  عشرا  لو مئا  اير  فتجد ي ز  

 رريب ا. فإن  ذا ايحديت يسمب ععن م ل قتادة راو  من ايرواة ف م ي رو  ايحديت إال من جهت 

 إن  ذا يي   :ويف ايحقيقة

 ايت ريف ايجاما ايمانا ي نريبع وإنما  و ت ريف يب ض لنواع اينريب لو يدوع من لنواع اينريب.

ف  ابن مديدة و ذا   ا. إذا  ؒ ايدوع ايذ  عر  ا ميا ي حكيم ع يي  بايدكيارة إذا كيان اييراو  ضي يف  ك يير 

اجتما يف اإلدداد لن ايراو  ض يفع وانفرد عمن ي جما حدي  ع فإن األئمة تجد م يقوييون  يذا حيديت 

 مدكر.

ن مير م ديا لن مين فهذا من لدباب ايحكم بايدكارةع و ذا شيء دقييق انتبهيوا يي ع فيإن ايدكيارة وإن كيا

سيتدكر حدي ي ع د ي  لر بيع إنما ايواقا لن  يي  كل ضي يف تفير   لنواع ايمدكر تفرد اي  يفع يكن  ذا شيء  

لن يدفيرد عمين ي جميا  :فالبد لن يد م ما ض ف  وتفرده لمر آخر م ل  ذا ايذ  نو ع ي  ابن مديدةع و يو

 حدي  ع ما وج  االدتدكار؟
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ياظ:واة اي قيا  ي  عشيرا  ايير   ؒ  ر  هاب ايز  س م بن ش ر  محمد بن م  ايز   ف  ديفيان بين  ايح 

ب ييد  ييدةع األوزاعيع اإلمام ماي ع محميد بين ايويييد ايز  لئمية كبيارع يمياذا ييم يحفظيوا  يذا  عو كيذا ..ع 

ا  ييذا موضييا  ايحييديت حتييب جيياء  ييذا اي يي يف وحفظيي ؟! يياظ ف ييذي  تجييد ع ادييتدكارفييإذ  ف  قيياد ايد  ايح 

 تفرد ب  اي  يف.يستدكرون ما ي

ا ذكرنا قبل ق يل جما يف  ذا ايديوع اييذ   «اينرائب واألفراد»ي  كتاب  ؒ ار قلدي لن ايد   :ولي  

ا ألحد األئمة و و اإلمام ماي   ف  بن مددة جما كتاب ا خاص  ع فإن ايدارقلدي جميا كتاب يا ديماه: ؒ عر 

ييرويقصييد بيي  األحاديييت اينريبيية ايم   «ررائييب ماييي » ييا  عى عيين اإلمييام ماييي دكييرة ايتييي ت  ألن اإلمييام مايك 

واعتديب األئمية مين شيتب اآلفياق مين لجيل ديماع حدي ي ع ييأتون مين لقصيب ع ممن ي جما حدي ي  ؒ 

ييأتون مين مصير ع لقصيب ايمنيرب يحييب بين يحييب اي ي يي يأيتع رق يأيت يحيب بن يحيب ايديسابور ايمش

 كذا.و  ..ايرحمن بن مهد  يأيت من اي راق عبدع يحيب بن بكير

رع ودماه بين ك  د  م   فإذا جاء راو  ض يف وانفرد عن اإلمام ماي  بحديتع فهذا ي حكم ع ي  بأن  حديت  

 مددة  دا بأن ع  ا يا إخوة بأن  رريب.

 قاا ايحافظ اي راقي:

 َواْب،،،،،،،،،،،،،ُن َمنْ،،،،،،،،،،،،،َدَا َفَح،،،،،،،،،،،،،ْد   ...................................

،،،ْن إَِم،،،اَا ُيْج  - 749  َْ  َم،،،عُ بِ،،،اإِلْنِفَراِد 

 

َلْي،،،،،،،،ِه ُيْتَب،،،،،،،،عُ   َْ  َحِدْيُث،،،،،،،،ُه َف،،،،،،،،فِْن 

اإلمام ايذ  ي تدي ايداس بجما حدي   إذا انفرد لحد ايرواة دون دائر ايرواة برواية  ذا ايحديت كيان  

اع انتقل ايحديت من كوني  رريب يا فقيط إييب كوني  حدي   رريب اع فإذا ان م إيب ذي  كون  ذا اير   او  ض يف 

ا.  مدكر 

 .-إن شاء اهلل-تقسيم اينريب بحسب ايصحة واي  ف ن ود إيي  دد ود إيب 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

َلْي،،،،،،،،،،ِه ُيْتَب،،،،،،،،،،عُ  ......  .................................... َْ  َف،،،،،،،،،،فِْن 

 ِم،ْن َواِح،،َد َواْثنَ،،ْيِن َف،،اْلَعِ ْيُ  َأوْ  - 750 

 

 .................................... 
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ا من واحدع فصار عيدد اييرواة اييذين يرووني  اثديين  ذا ايحديت اينريب لو توبيا  عإذا وجدنا ي  متاب  

 من اثدينع فصار ايذين يرون  ثالثة.

 فيقوا ابن مددة:  ذا يسمب يف االصلالح باي زيز.

ز  والع ي  يف اللغ 
ز  ة إما بم دب ايق   : مأخوذ من اي  

كيل  نأل عة ايقيوة بم ديب ايقيوةة يق ة وجودهع لو اي  

ز لخاه وقو    اهع فهذا من حيت اي نة.راو  من ايرواة عز 

:  يو ميا رواه اثديان لو لكنه قال يف الع ي  و عر   اينريب وعر   اي زيزع  -كما تالحظون-ابن مددة 

فهذا  و كيالم ابين مديدةع ايبيقيوين نظيم كيالم (ع ْ ي  مروي اثنين أو ثَلث يقوا: )حتب يف ايبيقونيةع ع ثالثة

فايحيديت اييذ  نجيد يي  إديدادان لو ثالثية لديانيد ع ع فهيذا يسيمب يف االصيلالح اي زييزؒ ددة ابن م

 يسمب باي زيز عدد ابن مددة.

اظ يكن ايذ  اشت هر عدد  ف  ا ايمتأخرين-ايح  لن اي زيز ما رواه اثدانع فيإذا صيار رواتي  لك ير  -خصوص 

 وع ايتايي و و ايمشهور.من اثدين يدتقل إيب ايد  

ا عدد ل ل اي  مو ذا    لن ما رواه اثديان فهيو عزييزع وميا رواه ثالثية فيأك ر فهيو  :و ايذ  صار مشهور 

 مشهور.

 .«اس أجمعينوالنَّ  هِ إليه من والده وولدِ  َل يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ »اي زيز ي  لم  ة مدها: 

روي  عن ويع ◙ع ويروي  لبو  ريرة ◙فهذا ايحديت يروي  من ايصحابة اثدان: يروي  لن  

هيب ويروي  عبدع لن  قتادة رميزع فهيذا  ويروي  عن لبي  رييرة األعيرجع عبيدع اي زيز بن ص  اييرحمن بين   

عيانع يكين لصيل األديانيد ثيم  يذان ايلريقيان يتفر  ع لو ي روى من طيريقين م اا ي  زيز لن  يروى بإددادين

وحيديت لبيي ع ني  متفيق ع يي حيديت لع وحديت لبي  رييرة ي ود إيب طريقين إيب حدي ين: حديت لن 

  ريرة لخرج  اإلمام ايبيار .

 :لو نقيواع   طريقيانع و يذا  يو ايت رييف األدقلنديا ق ديا يف ايشيرح: لن اي زييز ميا ييع بهوا يا إخيوةانت

فقيد يكيون لصيل ايحيديت رريب يا  ما رواه اثدان ففي ل  طبقة؟ :ألندا إذا ق داع كذي  يف اينريب ما ي  طريق

رق لن تكيون مين رقع ويشرت  يف  ذه ايل  طريقانع لو ثالثة ط   :قاا ي اب يع فاألحسن لن ي  ايت   ع ب دثم يتفر  

 لصل ايسدد متدوعةع من جهة ايتاب ي عن ايصحابي.

 .(َأْو ... َفْوُث َفَمْهُهْورب ) ثم قاا:
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أك ر رق فيبين مديدةع لو إييب ثالثية ط يارق حسيب تقسييم رق ايحديت إيب لرب ة ط يإن زاد عدد ط  ي دي 

ا ي   :سمب يف االصلالححسب ايمشهورع فإن  ذا ايحديت ي    سمب ايحديت ايمشهور.مشهور 

  و ايحديت ايذ  ي روى من ثالثة طرق فأك رع  ذا  و ايحديت ايمشهور. :روْ هُ ْه   المَ يْ دِ قلنا الَح 

اهَّلل  َم،ن ُس،ئل ْ،ن ْل،َم فكتم،ه ألجم،ه» ذا ايمشهور يف االصلالحع ويي  لم  ية ك ييرة مدهيا: حيديت: 

ع لخرجي  ╚فهذا ايحديت حديت مشهور ي روى عن عدد مين ايصيحابة ع «بلجاا من نار يوا القيام 

ب يان عين لني  اولخرجي  ع ¶بين عمير اهلل  وعين عبيدع ◙اإلمام لحميد عين لبيي  رييرة 
بين ح 

وعين ط  يق بين ع يي ع عديد لبيي ي  يب ¶وعن ابن عبياس  ع وعن لبي د يد عدد ابن ماجع ◙

بو  ريرةع وعبداهلل بن عمروع ولني  ولبيو دي يدع وابين عبياسع وط  يق بين ع ييع ديتة مين لع عدد ايلراين

كل صحابي ي  طريق لو لك رع فهذا حديت مشهور مشهور بسبب ت يدد طرقي ع وت يدد  ╚ايصحابة 

 روات .

 ثم قاا:

 َوُك،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ل  َق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْد َرَأْوا  ....................................

،،ِحْيَل  - 751  ،،ِعْيَ  ُث،،مَّ  ِمنْ،،ُه الصَّ َوالضَّ

 َقْد 

 .................................... 

 ذه األنواع اي الثة و ي ايحيديت اينرييبع وايحيديت اي زييزع وايحيديت ايمشيهور مدهيا ميا يكيون 

ا.  حدي  ا صحيح 

 ومدها ما يكون حدي  ا حسد ا.

ا.  ومدها ما يكون حدي  ا ض يف 

 .«اتإنما األْمال بالنيَّ »: يتلما ايحديت ايصحي  اينريب مر م دا حد

َل يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي،ه م،ن وال،ده وول،ده والن،اس »ولما حديت صحي  عزيز حديت: 

 .«أجمعين

َمن ُسئل ْن ْلَم فكتمه ألجمه اهَّلل بلج،اا م،ن »ولما حديت مشهور حديت صحي  مشهور م ل  ذا: 

 .«نار يوا القيام 
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اع ومير م ديا لن ايليرق يهيا لثير يف تقويية : كييف يكيون ايحيديقد يسأل سائل يقول ا ضي يف  ت مشيهور 

 دعوين ال لجيب لنا. ايحديتع فما  و ايجواب عن ذي ؟

 كيف نجيب عن  ذا دم تم ايسؤاا؟

اع وقد ديبق لن درديدا لن ايليرق يهيا لثير يف تقويية لسؤال يقولا ا مشهور  : كيف يكون ايحديت ض يف 

 ايحديت؟

ع الح  ذاع ايمشهور ايذ  ت يدد طرقي ن نتك م عن ايمشهور يف االصلال  ذا ما تك مدا ع ي  نحن اآل

ابونايكيذابين فقيط ايمسياكينع ميا يف ريير مع  يم ايكي ياعون  يم ايكيذ   يو إجابتي   كيذي ع ذابونع ايوض 

صحيحةع يكن البد لن ت يف ما ذكره لخوكع و و لن  ذه ايلرق ايتي رو  هبا  ذا ايحيديت يكيون فيهيا 

ف يي  شيدة اي ي ف فقيط ع ف بسبب ف حش ر يطع لو جهايية منرقيةع لو شديدو اي  كذابون لو متهمون

مدهيا ايجهايية ع مدهيا فحيش اين يطع رةع مر م دا مدها: ايتهمة بايكذبايكذبع شدة اي  ف يها لدباب ك ي

 ى.رق ا ك يرهع يكد  ال يتقو  تجد ي  ط   ب حديت   ذا ك ها من لدباب شدة اي  فع فر  ع ايشديدة

 :-ت ايب ؒ -حافظ اي راقي ثم يقوا اي

 ُث،،،،،مَّ َق،،،،،ْد  ...........................

 

 

 َيْغ،،،،،ُرُب ُمْ َلق،،،،،م َأِو اْس،،،،،نَادًا َفَق،،،،،ْد  

ا.   يقوا إن اينرابة يها نوعانع و ذا ايذ  افتتحدا ب  ايدرس دابق 

 يقوا: لن اينرابة يها نوعان:

 ررابة مل قة.

 وررابة نسبية.

  لما اينرابة ايمل قة يف قوي :

 ُث،،مَّ َق،،ْد  ...............................

 

 

 َيْغ،،،،،ُرُب ُمْ َلق،،،،،م َأِو اْس،،،،،نَادًا َفَق،،،،،ْد  

ا  ا من ام  ت  حديت: ع فقد يكون ايحديت رريب ا مل ق   .«وْن هبته ،نهى ْن بيع الوَلء»لي  

رييب فهيذا رع ♀ع عين رديوا اهلل ¶ ذا تفيرد بي  عبيداهلل بين ديديار عين ابين عمير 

يكيون ايحيديت  ؟ريب يا نسيبي اع ميا م ديب ررييب نسيبيوقيد يكيون ايحيديت رع ال  ذا اإلددادل قع ما ي  إم  

 عن صحابيع ويشيتهر عين  يذا ايصيحابي يرويي  لرب يةع يرويي  خمسيةع لو رقع لو م ال  م رو  من عدة ط  

 عن تاب يع عن صحابيع ويروي  عن ايتاب ي ثالثة لو لرب ة.
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ا م  وايصحابيع فهذا ايل  ثم يأيت طريق فرد عن رير ذي  ايتاب ي  ياع وإنميا  يو رييق ايفيرد ييي  فيرد  ل ق 

 فرد نسبي بايدسبة إيب ايحديت األوا ايذ  ي  عدد من ايرواة.

مين طرييق ايشي بيع عين لبيي ثيور  ؒ  ذا حديت رواه اإلمام ايرتمذ   :ي  ي  دا ذكر  ي  م اال  

وصييام ثالثية اييام مين كيل »وترع ع وذكر اي«أوصاين خليلي بثَلع»ع قاا: ◙األزد ع عن لبي  ريرة 

 وقاا ايرتمذ : رريب من  ذا ايوج . . ذا ايحديت انفرد ب  ايش بي عن لبي ثورع عن لبي  ريرة .«شهر

 .◙رق من حديت لبي ع مان ايدهد ع عن لبي  ريرة يكن ايحديت حديت صحي  وي  ط  

 فهذا ايلريق م اا يحديت رريب نسبي.

لبيي ثيور األزد   ي    يجهايية   عع ب  ذا اإلدداد بايصحةحكم مذ  ما يذي  يما جاء إيي  اإلمام ايرت

حسيد   يليرق ع  ذا اإلدداد حسن رريب من  ذا ايوج ع يماذا حسد   :نع قااس  كم ع ي  بايح   ذاع وإنما ح  

 . ذا م اا ي نريب ايدسبي .◙ايصحي  ايذ  حسد   لبو ع مان ايدهد ع عن لبي  ريرة 

اع بايدسبة ي نرائب يا  ويدشينل إخوة اي  ماء تك موا ع يها من حيت يدبني لن ي تديي هبيا ايلاييب ك يير 

 ررائب لر بها مداكيرع ين ب ع يها ايدكارة.يقاا: ألن اينرائب م ل ما  عهبا عن األحاديت ايمشهورة

 .«العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس شرُّ »يقوا اإلمام ماي : 

 ل  ايمشهور. .«العلم الذي يجيؤٍ من ههنا ومن ههنا»ارك: وقاا ابن ايمب

 .«َل تكتبوا هذه األحادي  الغرائب فغنها مناكير وْامتها ْن الضعفاء»وقاا اإلمام لحمد: 

يا إذا ان يم ر يي  لمير   مداه مين لن تفيرد اي ي يف خصوص  آخير يسيبب ق يية  فهذا في  شارة إيب ما قيد 

 كارة.ايد  

ار م م دا يف نوع تقد    (292تيويف ديدة )بيي بكير ايبيزار ألاألفراد لن مظان األحاديت اينريبة مسدد ايبيز 

ا  ار يدو ع ب اينرابةع يقيوا « ايم جم ايصنير»ع و«ايم جم األودط»وم اجم ايلراينع خصوص  ألن ايبز 

 «رايم جيم ايصيني»و «ايم جيم األوديط»وكيذي  ايليراين يف ع  ذا ايحديت تفرد ب  فالن عن فالني : 

 بين ي  ررابت ع و ذه ايدصوص مهمة.كل حديت يذكره ي  

كيم بنرابية إديدادع وييي  األمير ه مين األئمية لني  ح  ا  قيد ي دتقيد ع يب ايليراين لو ريير  يف ب ض ايمر   

 كذي ع يكن  ذا ق يل بايدسبة إيب ما كان قوي  في  صواب.
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ا نرجا إيب األيفية يقوا:  إذ 

 فقد بم دب فقطع ل  فحسب. .(َأِو اْسنَادًا َفَقْد ) ا:قاع اي انية َفَقْد لو ال قوي : 

 ثم قاا:

،ُمْوا - 752  َكَذلَِك اْلَمْه،ُهْوُر َأْيض،م َقسَّ

 

 اْلُمْس،،،،،،،،ِلمُ لُِه،،،،،،،،ْهرَِا ُمْ َلَق،،،،،،،،َ  كَ  

 َم،،ْن َس،،ِلَم اْلَح،،ِدْيَ  َواْلَمْقُص،،ْورِ  - 753 

 

 

ثِْيَن ِم،،،،،ْن َمْه،،،،،ُهْورِ   َل،،،،،ى اْلُمَح،،،،،دِّ َْ 

 يب مسأية و ي لن ايمشهور نوعان: دا يريد لن يدب  إ 

نوع ايشهرة بحسب ايلرق ايتي مر  م دا يف كل ايحيديت ثالثية طيرقع لرب ية طيرقع خمسية طيرقع 

 عشرة طرق.

ثينع وقيد  وايشهرة بم ديب اشيتهار ايحيديت ع يب األيسيدةع فقيد يشيتهر ايحيديت ع يب ليسيدة ايمحيدِّ

ير اسع وقد يشتهر ع ب ليسدة ايفقهيشتهر ع ب ليسدة ايد   فهيذه ع اءع وقد يشتهر ع ب ليسدة ب ض ل يل ايح 

ا ايشهرة نوعان:  إذ 

 بأن يشتهر ايحديت بروايت  من طرق عديدة. :ةهرا اص َلحيُش 

 األيسدة.بأن يشتهر ع ب  :وشهرا معنوي 

ثييم اشييتهاره ع ييب األيسييدة ربمييا يشييتهر عدييد ايمتيصصييينع وربمييا يشييتهر عدييد جماعيية دون جماعيية 

 اس ع ب وج  اي موم.د ايفقهاء لو عدد عامة ايد  خرىع كأن يشتهر عدل  

 ثم ضرب يذي  لم  ةع فقاا:

،ُمْوا - 752  َكَذلَِك اْلَمْه،ُهْوُر َأْيض،م َقسَّ

 

 اْلُمْس،،،،،،،،ِلمُ لُِه،،،،،،،،ْهرَِا ُمْ َلَق،،،،،،،،َ  كَ  

 .«هِ ويدِ  هِ المسلمون من لسانِ  مَ لِ سلم َمن َس المُ »ل  حديت:  

 فهذا ايحديت اجتما في  األمران:

 ر من حيت عدد ايلرق.لن  مشهو

ثينع فاجتما في  األمران.  ومشهور من حيت يفظ  ع ب ليسدة ايمحدِّ

ع من ك يرة طرقي  لورده ايسييوطي «هِ ويدِ  هِ المسلمون من لسانِ  مَ لِ سلم َمن َس المُ » ذا ايحديت حديت: 

ا ايك رة طرق    عيف األحاديت ايمتواترة ا مشهور ع ب ليسدة ايداسع وخصوص  ثين.ع ما كون  لي    يمحدِّ

  دا لحاديت ك يرة م  ل ب  ايحافظ اي راقي.
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م ْل،،العِ  طل،،ُب »ب يض األحاديييت تشييتهر وتك يير طرقهيياع ويييتك م اي  مياء عيين صييحتهاع م ييل حييديت: 

اع يكن لر ب ع «مْ لِ ْس ْلى كل مُ  فريض ب  اظ  ذا طرق  ك يرة جد  ف  ع ب لن  ضي يف ال يدجيرع وجميا فيي  ايح 

اع ونقل عن اي ز  تقويت  ي .ايسيوطي جزء   حافظ ايم 

ا يقوا ايحافظ اي راقي:  لي  

 َم،،ْن َس،،ِلَم اْلَح،،ِدْيَ  َواْلَمْقُص،،ْورِ  - 753

 

 

ثِْيَن ِم،،،،،ْن َمْه،،،،،ُهْورِ   َل،،،،،ى اْلُمَح،،،،،دِّ َْ 

ثين. ♀لن ايدبي   ا مما  و مشهور عدد ايمحدِّ اع  ذا لي   ان شهر  و  ك  ل وذ  ع 
 قدت ع ب ر 

 دت .لنا لبحت عن تيري   ذا ايحديتع ما وج

ل  يقوا من لنواع ايمشهور ايحديت ايمتواترع وايحديت ايمتيواتر مير ع (َوِمنُْه ُذْو َتَواُترَ ُمْسَتْقَرا) قاا:

م دا يف دروس م تع لن ايحديت ايمتواتر  و ايحديت ايذ  تك ر طرق  بحيت يستحيل يف اي ادة تواطيؤ 

يا ايك يرة ميا عيدد ا؟  يل  يي مائية  يذه لميا ع ع ب ايكذب    روات   و عشيرون لو لطرييق؟ لو خمسيون طريق 

افاخت ف اي  ماء يف عشرة؟ يا كبيير  ي  ب  يهم لن  يذه ايك يرة ريير م   ع ذي  اختالف  دة ب يددع قي يوييذي  رج 

ت قيع فإذا كيان  يذا اي يدد يسيتحيل لن يتواطيؤوا ع يب اقدع لو  ذا ايم  وإنما بحسب ما يقا يف ق ب  ذا ايد  

 كان عشرة لو عشرين لو ثالثين. ايكذب فهذا  و ايتواترع دواء  

و  ايحديت من عشرة طرق فهو متواترع عشرة فأك ر فهو متيواترع رج   «ليفيت »ايسيوطي يف    لن  إذا ر 

 .«قلف األز ار ايمتداثرة يف األحاديت ايمتواترة»وبداء ع ب ذي  لي ف كتاب  

اع يكن يف ب ض ايمرا   ذه اي شرة ط   تفقيون ع يب لن  يذا فاي  مياء م  رق يكون ضي فها بيد يا وشيديد 

ا ال  :ايحديت ال يمكن لن يص ع بيدما ايمتواتر  و من لع ب لنواع ايصحي ع فكيف يكون ايحيديت ضي يف 

ا عيص   ف ذي  ضبل  ب دد ص ب.ع ويكون يف ايوقت نفس  متواتر 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 رَ ُمْس،،،،،،،،،َتْقَراَوِمنْ،،،،،،،،،ُه ُذْو َت،،،،،،،،،َواتُ   ......................................

 فِ،،ي َطَبَقاتِ،،ِه َكَم،،ْتِن َم،،ْن َك،،َذْب  - 755 

 

 َفَف،،،،،،ْوَث ِس،،،،،،تِّْيَن َرَوْوُه َواْلَعَج،،،،،،ْب  

ير وب حيت عيين   ل  لن مين األحادييت ايتيي اديتقرئ تواتر ياع م ديب اديتقرئ لو مسيتقرل ل  ت تبيا ود 

جد لن  ذا ايحديت يروي  عدد  ايل   قييل  ديتون صيحابي اع :صحابيع قيل ك ير إيب دتين رق وف تِّش عدهاع فو 
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مائةع ولفرده ايلراين يف جزءع لفرده وراه من طرق عن عدد كبير من ايصحابة يف جزء مفيرد و يو حيديت: 

فهيذا يقيوا ايحيافظ اي راقيي: رواه ديتين صيحابي اع وقييل ع «َمن كذب ْلّي متعمًدا فيتبوأ مقعده من النار»

 مائةع ل  لك ر من دتين.

يف مقدمية كتابي   ؒ بن ايجوز  ا و ايحافظ  :االدتقصاءوحاوا الء ايذين رووه وايذ  تتبا  ؤ

ا لكيير ممييا ذكييره ايلييراين يف جزئيي  ايمفييرد؛ ألن «ايموضييوعا » ايكتييب ع ييب  ييذا بديياء ع فإنيي  ذكيير عييدد 

 .♀يحديتع و و ايتحذير من ايكذب ع ب ردوا اهلل 

 يقوا ايحافظ اي راقي: 

 َواْلَعَجْب  ..........................  ....... .............................

 بِ،،،،،َأنَّ ِم،،،،،ْن ُرَواتِ،،،،،ِه َلْلَعَه،،،،،َرهْ  - 756 

 

   .................................... 

ع ممين رواه اي شيرة «َم،ن ك،ذب ْل،ّي متعم،ًدا فيتب،وأ مقع،ده م،ن الن،ار»روى  ذا ايحيديتع حيديت: 

 ايمبشرون بايجدة.

 قاا:

 َوُخ،،،،، َّ بِ،،،،،األَْمَرْيِن فِْيَم،،،،،ا َذَك،،،،،َرهْ   ......................................

ْن َبْعِضِهْم، ُقْل،ُت: َبَل،ى - 757  َْ ْيُ    الهَّ

 

 .................................... 

 داه برواية  ذا اي دد ايك ير. اتر يفظ  وم داهع وتواتر يفظ  ومل   ذا ايحديت تو

ْيُ  )يم دي بقوي : ع و و اؒ بن ايصالح اايحافظ  اع األحادييت ع (الهَّ ييرى لن ايمتيواتر ق ييل جيد 

اع ي  ر ايوقو  ع يها وتتب ها؛ ف ذي  ذكر ايحافظ اي راقي ب ض األم  ية زييادة ع يب ميا  ايمتواتر ق ي ة جد 

 ذكره ابن ايصالحع قاا:

 ُقْل،،،،،ُت: َبَل،،،،،ى .......................

 

 إَل،،،ىَمْس،،،ُل الِخَف،،،اِف َواْب،،،ُن َمنْ،،،َدَا  

ْه،،،َرتِِهْم  - 758   َرْف،،،َع الَي،،،َدْيِن َنَس،،،َباَْ

 

،،،،،ْن ِماَئ،،،،،َ    َْ  َم،،،،،ْن َك،،،،،َذَباَوَنيَُّف،،،،،ْوا 

يد  ل  لن  داك لحاديت متواترة ك يرة م    يا تيواتر لحادييت ايم  ه  فيينع يكين حيديت ايمسي    ع يب ايي  س 

 اي فظي وايتواتر ايم دو . وايفرق بين ايتواترع م دو  فين تواتره يي  يفظي اع وإنما  و تواتر  ع ب ايي  

 لن ايمتن نفس  يتواتر وي روى من طرق ك يرة. :التواتر اللفظي
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فأن يتواتر ايحكم ايذ  ت مد   ذا ايمتن يف لخبيار متدوعية األيفياظع لحادييت  :وأما التواتر المعنوي

ي بة: لن ايدبيي  ثيم بياا ثيم توضيأع  ♀ايمس  ع ب اييفين ك يرة مدها م ال حديت ايمنيرة بين ش 

 .«نيْ رتَ اهِ ا طَ مَ هُ ي أدخلتُ ا ففنِّ مَ هُ ْْ َل دَ »ل وى ايمنيرة من لجل لن يدزع خفي  فقاا: 

اا يكدهيا بأيفياظ متدوعية ومت يددةع فهيذا ع ◙ومدها حديت ع ي ع ومدها حديت صفوان بن عس 

ا يفظي ا.  تواتر م دو ع ويي  تواتر 

ا مما تواتر حديت  ا يفظي ا.و ذا لي    (رفع اليدين يف الدْاء)لي    ا تواتر م دو  ويي  تواتر 

ا من مائة.«َمن كذب ْلّي متعمًدا»ثم نب   ع ب لن حديت:   ع  ذا ايحديت رواه نحو 

قإن ايذ  تتبا  ذه  :ودبق ق دا  بين اع وكتاب  موجود بين ليديداع وقارب  يذا اييرقم  يو ايحيافظ ايل ر 

وييذي   عر دبق م دا ذكر ايشرو  شرو  ايتيواتربايدسبة ي متواتع «ايموضوعا »ايجوز  يف مقدمة كتاب  

 لكرر ا يف  ذا ايموضا. يم

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ذا اخت ف لصل ايسدد؟آخر  ل إ متب ي  ر  ايلريق لن  ييت ف عن طريق   :السُّ

يا م   عن م :الَجَواب ييكون ايلريق طريق  يدد م  سيتقال  إذا كيان لصيل ايس  ياع لصيل ايس  دد ايتياب ي عين يت ف 

 جديدع وطريق جديد. فهذا إدداد   عاب ي عن ايصحابيايصحابيع فإذا كان  دا اخت ف ايت  

ع ل  لهنا مستق ةع بيل ربميا ب يض يدتب  يف  ذه ايلرق يا إخوة إيب لن  ذه ايلرق ييست طرق ا صحيحة

اع وإنميا طرييق  يا جدييد  ايلرق ت ود إيب ايلريقة ايتي م   لن ايراو  لخلأ في ع فهو يف األصل ييي  طريق 

 لخلئ يف روايت .

َؤال َم،ن ذك،ر المت،واتر يف الح،د َل يف العم،ل ه،م المعت ل، ،  لأو» :قياا شييخ اإلديالم ابين تيميية :السُّ

هم الخ يبوفرقوا بينه وبين اآلحا  ع فما ايجواب؟«د، وقلدَّ

ع وكيالم رييره ؒ اإلشارة إيي  يف كالم اإلميام ايشياف ي وجد ايحديت ايمتواتر يا إخوة  :الَجَواب

قع ميين حيييت  :ايتواتربييميين اي  ميياءع وايمقصييود  يير  لمييا مييا يييذكره ل ييل ايبييدع ميين ايم تزييية ونحييو م ايل 

قائيد إال إذا كيان يفييد اي  يم ايقل ييع وال يفييد اي  يم كاألشاعرة يف ق يية لن ايحيديت ال يؤخيذ بي  يف اي 

اع فهذا قوا م   ة م روفيةع رقع فهذه ق ي  لما من حيت ق ية ايل  ع ستحدث صحي ايقل ي إال إذا كان متواتر 

 يف ايقبواع بل ايحديت يكون ي  طريق واحد وي حت  ب  وي قبل. رق يي  بشر   يكن ك رة ايل  

 ر م من اشرتا  اي دد يف ايقبواع فهذا شر  مستدكر.لما ما ذكره ايم تزية وري

َؤال   ل يوجد حديت رواه اثدان عن اثدين من لوا ايسدد إيب آخره؟ :السُّ

ب ان ا ذا ذكر ايحافظ  :الَجَواب
لن  ال يوجدع ال يوجد حديت يروي  اثدان عن اثدينع عين  ؒ بن ح 

 لن يروي  واحدع وتاب   واحدع ويصب  طريقان. إنما ايذ  يوجد لن ي ود لصل ايسدد إيبع ما يوجد اثدين

لما حديت رواه واحدع عن واحدع عن واحدع عن واحدع عن واحدع وي  طريق آخير و يو واحيد عين 

البيد لن تجيد لن ايلرييق ويتشي ب ويت يدد ع نع عن اثدينع عن اثدين  ذا ما يفواحدع عن واحدع فيصير اثدا

 يف طبقة من طبقا  ايسدد.

َؤال  ؟«َمن كذب ْلّي متعمًدا»صحة ايقوا بأن  ال يوجد حديت متواتر إال حديت: ما  :السُّ

،ر اهَّلل ام،رأ س،مع »الع  يذا ريير صيحي ع يوجيد لحادييت ك ييرة متيواترةع مدهيا حيديت:  :الَجَواب نضَّ

 .«َمن كذب ْلّي متعمًدا»فتوجد لحاديت متواتر يفظيةع رير حديت: ع «مقالتي فوْاها فأداها كما سمعها
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ب يد  كتاب ا ليض  يف ايمتواتر و و ملبوع.وكتاب   ايسيوطي موجودع وكذي  ايف ب ده ايز 

ت اين كتاب آخر:   و ذه كتب تدا ع ب ما يسأا عد  ايسائل. «نظم ايمتواتر»ولي ف ب د م ايك 

و يكن يف ايحقيقة يدبني لن  ذه ايكتب ي  اد تحقيقها وخدمتها بحيت ي مي ز ما  و متواتر يف ايحقيقيةع ل

جد لهنا رير متواترةع بل ب  يها ريير صيحيحةع  عما  و رير متواتر قق فيها و  ألن ب ض  ذه األحاديت إذا د 

  لهنا تكون رير متواترة.ف ال  

َؤال ايراج  لن  ال يقيد اي دد ايذ  يفيد ايتواترع بيل بحسيب ميا يقيا يف ق يب ايداقيدع فهيل يصي   :السُّ

ن فوق األرب ة صايح    ا يذي ؟قوا م ن ج ل كل م 

يرى  ذا ايرل  لن ايحديت ييو رواه خمسيةع وك هيم  -ع ي  رحمة اهلل-ايشيخ لحمد شاكر  :الَجَواب

اظ ثقا ع ورووه عن خمسة ح   فييد ي  وو كيذاع فهيذا مين ايمتيواتر  ..فياظ ثقيا ع خمسية حفياظ ثقيا حف 

 اي  م ايقل ي.

   ل ل اي  م. ي مسأية فيها خال  ك يرع وما ذكرت  خالصة ما ذ ب إيي :ع ب كل  

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َغْرِيُب َأ  َفه ِظ عأَلَحه ِدْيِث

ُل  - 759  َوالنَّْض،،ُر َأْو َمْعَم،،ُر ُخْل،، ب َأوَّ

 

 َم،،،ا َنَقُل،،،ْواَم،،،ْن ص،،،نََّ  اْلَغرِْي،،،َب فِيْ  

َبْي،،،َد َواْقَتَف،،،ى - 760  ُْ  ُث،،،مَّ َتَل،،،ى أب،،،و 

 

 الُقَتبِ،،،،،،،يُّ ُث،،،،،،،مَّ َحْم،،،،،،،دب ص،،،،،،،نََّفا 

ِن بِ،،ِه َوَلَ َتُخ،،ْض ب،،الظَّنِّ  - 761  ْْ  َف،،ا

 

،،،،،،،ْد َغْي،،،،،،،َر َأْه،،،،،،،ِل اْلَف،،،،،،،نِّ    َوَلَ ُتَقلِّ

،،،ْرَتُه بِ،،،اْلَواِردِ  - 762   َوَخْي،،،ُر َم،،،ا َفسَّ

 

َخاِن َلِْب،،،،،نِ    َص،،،،،ائِدِ  َكال،،،،،دُّ ِّ بِال،،،،،دُّ

نَْد التِّْرِمِذيْ  - 763 
ِْ  ٍَ  َواْلَح،اكِمُ  َكَذا

 

،،،،،،َرُه اْلِجَم،،،،،،اَ  َوْه،،،،،،َو َواِه،،،،،،مُ    َفسَّ

 ع  ُمَسل َسُل 

 ُمَسْلَس،،ُل اْلَح،،ِدْيِ  َم،،ا َت،،َواَرَدا - 764

 

 

َواُا َواِح،،،،،،دًا َفَواِح،،،،،،َدا  ْي،،،،،،ِه ال،،،،،،رُّ
 فِ

 ْو أ (1)َح،،اَلً َلُه،،ْم أْو َوْص،،فم  - 765 

 َوْصَ  َسنَْد 

َح،،،،ْد   ِه،،،،ْم: َس،،،،ِمْعُت َفاتَّ  َكَق،،،،ْوِل ُكلِّ

َحاَلً َلُهْم أْو َوْصفم اْو َوْصَ   - 765 

 َسنَْد 

َح،،،،ْد   ِه،،،،ْم: َس،،،،ِمْعُت َفاتَّ  َكَق،،،،ْوِل ُكلِّ

 َوَقْس،،،،ُمُه إل،،،،ى َثَم،،،،اَن ُمُث،،،،ُل  - 766 

 

َم،،،،،ا َيْس،،،،،َلُم َض،،،،،ْعفم َيْحُص،،،،،ُل    َوَقلَّ

لْ  - 767  لِيَّ،،،،،،،،،َ  َوَبْع،،،،،،،،،ضب َوَص،،،،،،،،،َلهْ   ِسَلهْ َوِمنُْه ُذْو َنْقَ  بَِقْ ِع السِّ  َكأوَّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ُِ األََحْاِدْيِ  )  .(َغْريُِب َأْلَفْا

 . ذا ايدوعع و و نوع اينريب رريب خاصع و و اينريب ايمت  ق بأيفاظ ايحديت ايدبو 

وب يد ا   و ما يقا من األيفاظ اينام ة ايب يدة عين ايفهيمع وايسيبب يف رموضيها :وغريب الحدي 

ع عين ╚ة كيان يفهمهيا ايصيحابة وإال  يي يف زمين ايدبيو  ع هم ق ة ادت مايهاع فهذا  و ايسببعن ايف

 .♀ردوا اي  

 مان صار  رريبة يف األعصار ايتايية.د وايز  ه  يكن ما طوا اي   

 ة بسبب اختال  ينا  ايقبائلع يكد  ق يل.وقد يقا شيئ ا رريب ا يف زمن ايدبو  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

احاال  : )ايذ  يف لر ب ايدسخ (1)  يهمع لو وصف دددع لو وصف وب ض ايدسخ حاال  ) :لو وصف ددد كما يف ايحاشيةع قاا ( يهم لو وصف 

ا لو وصف دددع تف ل  .متن  ذا يحتاج إيب مراج ةع ايدسخ ايميلوطةع حاال ي  لو وصف 
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ع وربما حتب بايدسبة ألك ر ايتياب ين ╚بة اة فهي م روفة بايدسبة ي صحاظ ايدبوي  لما رايب األيف

 ايذين نشروا بين ل ل اي نة.

-يهيذه األيفياظ  يكن يما قل ادت ماا  ذه األيفاظ صار  رام ة ب يدة عن ايفهيمع ودييأتيدا لم  ية 

 .-إن شاء اهلل

 يقوا ايحافظ اي راقي:

ُل  َوالنَّْض،،ُر َأْو َمْعَم،،رُ  - 759  ُخْل،، ب َأوَّ

 

 َم،،،ْن ص،،،نََّ  اْلَغرِْي،،،َب فِْيَم،،،ا َنَقُل،،،ْوا 

يين صييدف يف رريييب   يين صييدف يف رريييب ايحييديتع فقيييل لوا م  يين  ييو م  ثين اخت فييوا م  ل  لن ايمحييدِّ

ي ل ايمازين ايمتوىف ددة مائتين ولربياع يف ايسيدة نفسيها ايتيي تيويف فيهيا  م  ايحديت ايد رع و و ايد ر بن ش 

 ت ايبع ورحم  ايد ر. ؒ ي اإلمام ايشاف 

ين صيد ف يف ررييب ايحيديت  :فقيل ر لوا م ن صد ف يف رريب ايحديتع وقييل الع بيل لوا م  لن ايد   

مر بن يم دب تويف ددة تسا ومائتينع وم  مر بن ايم ديب  يو صياحب كتياب ايمجيازع  مر بن ايم دبع وم    م   

 وي  كتب ك يرة موجودة.

ي ل فما ب م  ا.لما ايد ر بن ش   قي من مؤيفات  عزيز 

مر بن ايم دب ي  مؤيفا  موجودة مدها كتاب ايمجازع و و يف رريب ايقيرآنع وايك ميا  ايتيي   لما م   

 يدتقل م دا ا من ايم دب اي نو  إيب م دب آخر.

يل لو م مر بن ايم دب. م  ن لوا م ن صد ف  ل  و ايد ر بن ش  ا اخت  ف م   إذ 

ميل  يا ثاييت و يو ق   :وم  مر بين ايم ديبع وقييلثم تال  ؤالء ايد ر بن ش  يلي   ربع و يو محميد بين ل 

ن صد   :ايمستديرع ايمتوىف ددة دت ومائتينع قيل ا إن  من لوائل م   ف يف رريب ايحديت.لي  

ا عددنا ثالثة ب رييد ايم   بن   م لو م ن صدف يف ايحديتع بل ب  هم لضاب إييهم عبدإهنم  :قيل :إذ 

 مائتين ودب ة عشر.األصم يع ايمتوىف ددة 

ا صاروا لرب ة يي  ثالثةع ق دا ميل تويف ميائتين ولرب يةاي :إذ  مير ع د ر بن ش  بين ايم ديب تيويف ديدة وم   

واألصيم ي عبيدايم   بين ع ديتةومحمد ايمستدير ايم يرو  بقليرب تيويف ديدة ميائتين وع مائتين وتس ة

ي ب ايمتوىف ددة مائتين ودب ة عشر. ر   ق 
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ا  ؤالء قيل  ف يف رريب ايحديت.د  م من لوائل م ن صلهن :إذ 

يكين نبي  اي  ميياء لن تصيانيف  يؤالء األرب يية إنميا  يي لوراق م ييدودة يف ررييب ب يض األحاديييتع 

 وييست تصانيف جامدة م ل ما جاء من ب د م.

 ف ذي  قاا:

َبْي،،،َد َواْقَتَف،،،ى - 760 ُْ  ُث،،،مَّ َتَل،،،ى أب،،،و 

 

 الُقَتبِ،،،،،،،يُّ ُث،،،،،،،مَّ َحْم،،،،،،،دب ص،،،،،،،نََّفا 

ييرو  تييال  ييؤالءإنيي  تييال  ييؤالء لبييو ع   :وال  يقيي  م ايه  رريييب »وصييد ف كتابيي   عبيييد ايقادييم بيين دييال 

يف  -إن شياء اهلل-و و ملبوع متداوا يف إحيدى طب اتي  و يي ايلب ية شيب  ايكام يةع لو ايكام ية  «ايحديت

   وألن ايكتاب ي  طب تان: عخمسة مج دا  كبيرة

 .طب ة محذوفة األدانيد -1

لمييا ايلب يية ايهددييية ايقديميية فهييي محذوفيية األدييانيدع ع ةع و ييي ايلب يية ايمصييريةوطب يية مسييدد -2

 يف ذي  يدبني لن ي قتدب ايكتاب بلب تي  ايكام ية ايتيي  ي عواألدانيد بايدسبة يلايب ايحديت وينيره مهمة

بيد ييذكر اي فيظ لو ايميتن اييذ  فيي  اينرييبع ثيم يقيوم بإديدادهع ويقيو بيد ألن لبا ع  ثدا  :الدانيد لبي ع  حيد 

 .♀فالنع لخرنا فالن إيب ردوا اهلل 

ا يذكر رريب آثار ايصحابةع فيسيوق إديداده إييب لبيي بكير ع فهيذه ايلب ية ◙ لو إييب عمير ولي  

ايلب ة ايتي ذ كير  عددنا طب تان: طب ة فيها لدانيدع وطب ة مجردة من األدانيدع فايلايب يدبني لن ييتار 

 .فيها األدانيد

بيد تويف ددة مائتين وعشرينع لو مائتين وثمانية عشرع يو يراج   لحدكم.يف ذ دي لن لبا   ع 

يرو  جياء ع (َواْقَتَفى ... الُقَتبِيُّ ) يقوا ايحافظ اي راقي: بييد ايه  م لبيو ع  ل  لن  جاء ب د ايقادم بن دال 

بيأك ر مين خمسيين  اهلل بن مس م بن قتيبة ايمتوىف ددة مائتين وديتة وديب ينع ل  ب يده ب ده ابن قتيبةع عبد

 ددةع ولي ف كتابين:

بيدع من حييت لني  ي سيدد ايحيديت إن وقيف الكتاب األول : رريب ايحديتع وجرى في  مجرى لبي ع 

 ع ب لدانيد اع وربما ال ي سدد.
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م والكتاب الثاين : و و جزء صنير لي ف  يف األخلاء لو األرال  ايتي وقا فيها لبو عبيد ايقادم بن ديال 

 ذا ايحديتع كأن  ذا ايدوع من ايص وبة بمكانع فال ي سيتنرب فيي  لن ييذا فيي  اي يايم وييليئ يف تفسير 

 ب ض األخلاء اييسيرة.

بمقدمية مهمية يف ل مييية ايدقيدع ولن نقيد اي  مياء ال ي ديب ايتدقييو ميين  «مقدمتي »وقيدم ابين قتيبية يف 

بع وييي  ايمقصيود مدي  ايحيط مين لقدار م لو اينض مد ع وإنما ايمقصود مد  بيان ايحيقع وبييان ايصيوا

 .قد ونحو ذي لقدار اي  ماءع فهي مقدمة مهمة يمن ي تدي بكالم اي  ماء يف ايد  

ا ملبوع يف عدة طب ا . «رريب ايحديت»: كتاب إًذا ابن قتيب  له كتابان  و و لي  

ا ملبوع يف لك ر من طب ة. بيدع و و لي    وايكتاب ايصنير ادم : إصالح ر ط لبو ع 

بييدع ليفياظ األحادييت وقص د ابن قتيبة يف كتاب  األواع و و رريب ايحيديت االديتدراك ع يب لبيي ع 

ر اع ما لن األحاديت ك يرةع وال يمكين لن يبتيدئ لبيو عبييد بايتصيديف وميا قب ي  إال وريقيا   ايتي يم يفسِّ

صيديفع ولكميل ايت   ولكميل ب يده عويذي  جاء ابن قتيبيةع صنيرة صدفها ب ض اي  ماءع فيكون كتاب  كامال  

يد بين ع ايذ  ييم ييذكره «رريب ايحديت» م  يابيع ح  يد  اييل  ثيم جياء ب يد ما ايحيافظ اي نيو  ايكبييرع حم 

د يمان اييلابي صاحب كتاب م ايم ايسدن ولعالم ايحديتع وصدف كتاب ا يف رريب ايحيديتع وديماه 

بيد ا ا رريب ايحديتع وادتدرك في  ع ب ابن قتيبة وع ب لبي ع  يا كتابي  موجيود لي   مع واي   يقادم بن دال 

 ملبوع.

يا   وي  جزء يف ايرد ع ب ابن قتيبة يف ب ض لرالط  ايتي ر ط فيها يف كتابي  ررييب ايحيديتع و يو لي  

بيدع وكذي  اييل ابي وقف ع ب لخلاء يمن؟  ملبوعع فهو عن ابن قتيبة وقف ع ب لخلاء ألبي ع 

 البن قتيبة.

ألن ايمصييبة لن  عي يا ع يب ثالثية لميورع فهيو نقيد  ياد  يدبنيي لال ي  تيذر مدي ايدقد يا إخوة إذا كان مبد

ررنا لنحن يف زمان اضي» :يقوا «مقدمة كتاب  إصالح ر ط لبي عبيدة»ي  تذر من ايحقع كما نب   ابن قتيبة يف 

ي  تيذر مين اين يطع   تذر مد  يف اي يادةع إنمياال ي   ن تذر إذا ق دا صواب اع و ذا لمر   «في  عن ايصوابلن ن تذر 

 وال ي تذر من ايصواب.

 ع فهذا ايدقد ايبد اء إن ص  ايت بير.ولدب      قد إذا كان مبدي ا ع ب ع م وإنصافايد  
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عيدم إنصيابع لو ب ديي ع يب ق ية وقد ايذ  ب دي ع ب جهلع وع ب تم  مع لو ب ديي ع يب مجازفية لما ايد  

 رير دديد. حط من اي  ماءع فهذا نقد  ع ولدب

 يم وايمجازفيةع اقيد عكي  اي  يم و يو ايجهيلع واجتديب عكي  اإلنصيا  و يو ايظ  اجتديب ايد   فإذا

 األدبع فإن  يكون نقده ع مي ا موضوعي ا إن ص  ايت بير. و و ق ة   عواجتدب عك  األدب

 : تويف لبو عبيد مائتين ولرب ة وعشرين.تنبيه

ا لخونيا اييذ  لميدنا بيذكر  ذه ايوفايا  مهمة من لجل ايتس سل ايتارييي يف ايتأييفع  جيزاه اهلل خيير 

  ذه ايوفاةع لو  ذه ايم  ومة.

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

ِن بِ،،ِه َوَلَ َتُخ،،ْض ب،،الظَّنِّ  - 761 ْْ  َف،،ا

 

،،،،،،،ْد َغْي،،،،،،،َر َأْه،،،،،،،ِل اْلَف،،،،،،،نِّ    َوَلَ ُتَقلِّ

ال مين ألن فقي  ايحيديت ال يتبيين إ ع ذا اي  م و و ع م رريب ايحديت يدبني لن تصر  عدايتي  يي  

لن  العل،موايمقصود هبذا ع ايك ما  اينريبة فإن  يم تفقه  ذه  ع فإذا جه ت م دب ايحديت ايذ  يفم داه

 ي تفق  في ع وي ت  م ما في  من ع م ومن فوائد وت فهم ع ب وجهها.

 ب د  ذا ايبيت نذكر ايتس سل ايتارييي. -إن شاء اهلل-ن ود 

ل  ال ع ييب  يذا اي  يمع وال تييض فيي  بيايظنعدايتي  إ إني  يدبنيي لن تصير »ايمهم يقوا ايحيافظ: 

ث ع ال يدبنيي لن تيتك م فيهيا عين ع يمع وإذا جه يت  يد  تتك م بايك مة اينريبة يمجرد ظدي  وميا يقيا يف ح 

 م دا ا فيدبني لن تراجا ل ل ايفن ويذي  قاا:

،،،،،،،ْد َغْي،،،،،،،َر َأْه،،،،،،،ِل اْلَف،،،،،،،  ....................................  نِّ َوَلَ ُتَقلِّ

ق  يدون ل ل ايفن  م ل ل اي  م باينريبع بنريب ايحديت ع ب وج  اييصوصع فيدبني  م اييذين ي   

 وي راج  ون يف م ل  ذا.

ئل اإلمام لحمد عن حر  مين اينرييب يف األحادييت فقياا: دي وا اصيحاب اينرييب  فيإين  عيذي  د 

 بايظن. ♀م يف قوا ردوا اهلل لن لتك    لكره  

قياا اإلميام ع (َوَلَ َتُخ،ْض ب،الظَّنِّ ) د  ذه  ي ايتي نظمها ايحيافظ اي راقيي يف قويي :فك مة اإلمام لحم

فيإين لكيره لن لتك يم يف قيوا رديوا اهلل  ع د وا لصحاب اينريبعمن اينريب لحمد حيدما دئل عن حر   

 بايظن. ♀
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ر ايك مة اينريبة ايتي ورد  يف ايحديت إال عين عفال يدبني يلايب ايحديت لن ي    يمع وإذا كيان ال فسِّ

 ي  م ف يراجا ل ل  ذا ايفن.

ررييب »اآلن بايدسيبة يديا كتيب اينرييب ايحيديت ايتيي ديبق ذكر ياع  :وأهل هذا الفن المقصود بهم 

بيييد ايقادييم بيين دييال   «ايحييديت بيييد آخيير ديييأيتألبييي ع  ع البيين قتيبيية «غري،،ب الح،،دي »وع مع عدييدنا لبييو ع 

يياب ديف يف رريييب ايحييديت عدييويييم يقييف ايتصييدع ي يلييابي «غري،،ب الح،،دي »و ييابياييل  تييويف  يع اييل 

 ثالثمائة وثمانية وثمانينع مر م دا يف باب ايحسن.

بييد  :جاء بعده مصنفون آخرون و ع و يو ريير لبيي ع  ير  بييد ايه  م ايهيرو  مدهم لبو ع  ايقاديم بين ديال 

ع ايييذ   يير  ييرو  ايمتييوىف دييدة لرب مائيية واثدتييين صييدف كتام  وي دييي ع «الغ،،ريبين»بيي : فصييدف لبييو عبيييد ايه 

فهو جما بين رريب ايقرآن األيفياظ اينريبية يف كتياب  «رريب ايحديت»ع و«رريب ايقرآن»باينريبينع ل  

 يف كتاب واحد دماه كتاب اينريبين. ♀ع واأليفاظ اينريبة ايتي يف حديت ردوا اهلل ۵اهلل 

رو  تويف  بيد ادم  لحمد بن محمد اي بد  ايمؤدب ايه  لرب مائة وواحد لرب مائة وواحيدع  ذا لبو ع 

 ويي  لرب مائة واثدتين.

رو  لحد ايح   بيد ايه  يديدي وعميل ذييال  ع يب جاء ب د لبي ع  ثينع و يو لبيو موديب ايم  اظ من ايمحيدِّ ف 

ل  تتمة األشياء ايتي فاتت لبا عبييد  «ذيل»عمل ذيل ع «المجمو  المغي  يف غريب الحدي »كتاب  دماه: 

وكييال ايكتييابين ع «المجم،،و  المغي،، »دة إحييدى ولرب مائيية عمييل ع ييي  ذيييل دييماه: ايهييرو  ايمتييوىف ديي

بيد ملبوعع وكتاب  «اينريبين»ملبوعانع كتاب  ا ملبوع. «ايمجموع ايمنيت»ألبي ع   لي  

ياظ و يو ايحيافظ  :ا من  ذه ايس سةد  ايذ  يهم   ر  ع ايمتيوىف ديدة الن  جياء لحيد ايحف  يز  بين األثيير ايج 

يدي يف كتياب واحيددتمائة ودتةع  يد  بييدة ايهيرو ع وبيين كتياب لبيي موديب ايم   ع وجما بيين كتياب لبيي ع 

وديمب  «ررييب ايحيديت»وصار  ذا ايكتاب  و ايمرجيا عديد ع مياء ايحيديت وايفقهياء واي نوييون يف 

 موييع «رريب ايحيديت»ولوعظ كتاب يف  كتاب   و ذا لجل   «النهاي  يف غريب الحدي  واألثر»كتاب  كتاب 

بيد وبين كتاب لبي مودبيق بل زاد زييادا  مين  عتصر ابن األثير ع ب ايجما بين ايكتابين بين كتاب لبي ع 

ر  كتب األرربة ايتي  اع وقل لحيد ممين صيد  م  اع وزيادا  لضافها من عددهع وصار كتاب  جام   ف ذكر ا دابق 

بييل إن ابيين مدظييورع ع ايحييديت يف شييروح ايحييديت ب ييد ابيين األثييير إال وي تمييد ع ييب كتابيي  يف بيييان م يياين
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ايدهايية يف »لدخيل كتياب  «اي سيان»من ضمن اييمسة كتب ايتي لدخ هيا يف كتابي   «يسان اي رب»صاحب 

ا يقوا ايحافظ اي راقي:ع البن األثير «رريب ايحديت  إذ 

،،،،،،،ْد َغْي،،،،،،،َر َأْه،،،،،،،ِل اْلَف،،،،،،،نِّ   ....................................  َوَلَ ُتَقلِّ

ين كيان ل  ل ل اي    م هبذا ايفن و و ع م رريب ايحديتع لو ع م اينريب بم دب عام ألن  يف اي ادة م 

يا بنرييب ايحيديت ا باينريب يف اي نة اي ربيةع فإن  ديكون عايم   ♀ألن كيالم رديوا اهلل  ععايم 

م  ع عربي اع ب لن ايمقصود ل ل ايفن ل ل رر دإنما يو ح  يا م ديب جييد  ميا إنميا فيع ييب ايحيديت يكيان لي  

ميل ع يب ايتقيييدع ل  ررييب  :يظهر لن  ي دي بأ ل ايفين ل يل اي  يم باينرييب ع يب وجي  اي ميومع وييو ح 

ا لن اي اي م ايذ  يكون يي  عدايية بجيزء مين فين  ايحديت ع ب وج  اييصوص يكان م دب   اع خصوص  دائن 

 فإن  ديكون لق د ب  من ريره ولع م.

ا ي   ماء من ب ده.و ذا ما تميز ب  ابن األثير يف كتاب  حتب ص ا ومرج    ار كتاب  مصدر 

ير األيفياظ ايتيي ايسييوطي يف جيزء صين كفاديتدر عحاوا ب ض اي  ماء لن يستدركوا ع ب ابن األثير

  ل مهماع وط بيا كتياب ويوجد كتب لخرى من كتب اينريبع يكن  ذه ايكتب ايتي مر  ع فاتت ابن األثير

 يف طب تي جيدتين: «ايدهاية»

 .ؒ بتحقيق ايشيخ محمود ايلداحي  :لىال بع  األو

 بتحقيق ايدكتور لحمد اييرا . :وال بع  الثاين

وبحكم لن طب ة ايدكتور لحمد  ي ايمتأخرةع وادتدرك فيها ع ب طب ة ايشييخ محميود اديتدراكا  

خع   يستحسن لن ت قتدب  يع يكن إذا يم توجد فتؤخذ طب ة ايشيخ ايلداحي فهي لقيرب إييبفمن ناحية ايد س 

ا.  اإلتقان لي  

ا  لتقنع وطب ة ايلداحي قريبة مين  اع قيل لن يوجيد فيهيا خليأع اإلطب ة ايير  ايلدياحي ألن تقيان جيد 

 تير  يو مين ايدوابي  تقد ا كيِّسياع ي  صنيرع يكد  كان شاب ا م   وإن كان قد حقق  ذا ايكتاب و و شاب   ؒ 

 .ت ايب ؒ بين ل ل زمان  

ا ن ود إيب األيفيةع يقوا ايحا  :ؒ فظ اي راقي إذ 

،،،ْرَتُه بِ،،،اْلَواِردِ  - 762  َوَخْي،،،ُر َم،،،ا َفسَّ

 

َخاِن َلِْب،،،،،ِن َص،،،،،ائِدِ    َكال،،،،،دُّ ِّ بِال،،،،،دُّ
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ر ب  ايك ما  اينريبية اييواردة يف األحادييت ايدبويية ميا جياء تفسييره يف روايية  :يقوا إن لحسن ما ت فس 

ايصييحابيع وإمييا لن يكييون ميين  ألن  ييذا ايتفسييير إمييا لن يكييون مييني حييديت نفسيي ع  ييذا لحسيين تفسيييرع 

ألهنم  م ا ل اي نةع وبايدسبة ي تياب ي يحتميل لن يكيون لخيذه عين  عايتاب يع فهذا لحسن تفسير ي حديت

 ايصحابي وايصحابة  م ل ل اي نة اي ربية.

وايمشيهور ابين  :و و حديت ابن صيادع وايظا ر بسيبب اييدظم قياا ابين صيائد :وضرب لذلك مثاًَل 

 قاا ابن صائد.وي   :صيادع قايوا

يشير إيب لني   ♀ع وكان ردوا اهلل ♀ ذا رجل  يهود  كان يف عهد ردوا اهلل 

 .وحدي   يف ايصحي ع يراقب ع وكان ي ظن لن   و ايدجااجااع فكان  و ايد  

خب،أت ل،ك خبيًئ،ا فم،ا »البن صييادع لو البين صيائدع قياا يي :  ♀فمن ضمن ما قاا ايدبي 

خبأت لك خبيًئا »: ♀عي ايكهانة وع م اينيبع فقاا ي  ايدبي ؟ ألن ابن صياد كان ممن يد  «هو

 خ.خع  و ايد   و ايد   :قاا ابن صياد« فما هو

،َماُء بِ،ُدَخاَن ﴿قب  ع لن  قاا وخبيأ يي :  داودفجاء  رواية عدد اإلمام ايرتمذ ع بل ولبي  ي السَّ
َي،ْوَا َت،ْأتِ

 خان.دخان إيب دورة ايد  ل  خبأ ي  ايدخانع ولشار بايع [10]ايدخان:ؒ﴾ُمبِينَ 

 وايرتمذ   و ايتفسير ايصحي . داودفهذا ايتفسير ايذ  ورد عدد لبي  :قايوا

ا د يخ    خلأع إنما ايصيواب لن اييد   اعع لو ايدخ بم دب آخرع فهذا تفسير  م   و ايج   :خلما ايتفسير بأن ايد  

 خان.بم دب ايد  

ي: ايسِّ 
يد  د   -خان لن عيسيب ع يي  وع يب نبيديا ايصيالة وايسيالم  اييد  خبأ يكون  ر يف قاا لبو مودب ايم 

 خانع  ذا لحد ايتفسيرا  ايتي ذ كر .يقت   بجبل ايد  

 .«من اإليمان اُ ذاذالب» حديت: ايك ما  اينريبة يا إخوان لم  تها ك يرةع مر م دا م ال  

ة ذاذقياا ب يده: ايبيثيم  «الس،نن»يف كتاب  داودلن  ذا ايحديت لخرج  لبو  :والل ي  يف هذا الحدي 

اع فهذه من اي لائف. ي ايتقح    لع ففسر اينريب بك مة رريبة لي  
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يف وقتهم واضيحةع فيميا يبيدو لن  (لالتقحُّ )فسر اينريب بنريبع إنما كانت ك مة ف ذك ال يدبني لن ت   

ا بمظهر ث :ةذاذايب ع ةذاذك مة ايتقحل لن لشد ررابة من ك مة ايب يابي  وإنميا ي يب  ميا لال ي تدي اإلنسان ك ير 

ا يج  ها  م  وال شن  .  تيسرع وال ي تدي هبا ك ير 

ا من اينريب:    ذا يقرب . ع«الجار أح  بَصَقبه أو بَسَقبه»لي  

ي :فالهاهد  ا مين ايش  ر اجتهاد  ر بمراج ة كتب اينريبع وال ي فس   يذا ع يو بدفسي لن اينريب إنما يفس 

 ما يت  ق باينريب.

 :ؒ ي راقي ثم يقوا ايحافظ ا

 اْلُمَسْلَسُل 

 ُمَسْلَس،،ُل اْلَح،،ِدْيِ  َم،،ا َت،،َواَرَدا - 764

 

 

َواُا َواِح،،،،،،دًا َفَواِح،،،،،،َدا  ْي،،،،،،ِه ال،،،،،،رُّ
 فِ

 واة ع ب حاية لو صفةع وما ذكرنا ايمس سل يف اي نة. و ما يتوارد في  اير   :لَس لْ َس المُ  

مين ح قاهتيا  ألن كيل واحيدة    سية؟: كما ت رفون يا إخوان ايس سة يماذا ديميت دل يف اللغ َس لْ َس المُ 

يي عخرىصيي ة بيياأل  ت  م   يي ة  د سييل ي   :قييايوا مألهنيي (المسلس،،لي)مي بييفييذي  د   ييو وصييل ايشيييء  س سييل د   س 

 بايشيء.

لوصي   إييي  يف  ابة نسب فيالن إييب فيالن ل  لصي   إييي  يف ايدسيب لصي   لول ايدس  س     : د  ومنه قولهم 

 ايدسب.

 ع ل  تتابا ع ي  ايرواة (َما َتَواَرَدا) واة ع ب صفة لو حاية؛ ويذي  قاا:: تتابا ايرأما يف اَلص َلح هي

بم دب لن كل راو  من ايرواة يف ل ف يال  وحياال  ويتاب ي  ع يي  اييذ   :حااع (َحاَلً َلُهمْ  َواِحدًا َفَواِحَدا)

 دون ع ثم ايذ  دون  و كذا.

يرواة ييرو  حيديت عين يزييد ايرقاشيي فم ال ب ض األحاديت اي  يفة ايتي ت روى يف ذي  لن لحد ا

را  عن د يد بن زكرياع عن فالنع عن فالنع إيب ردوا اهلل  َل »لن قياا:  ♀عن شهاب بن خ 

 ♀وقيبض رديوا اهلل  ع «هه وم،رِّ العبد حَلوا اإليمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حل،وِ  يجد

 .«هومرِّ  حلوهِ  هِ وشرِّ  هِ بالقدر خيرِ  آمنُت »ع ب يحيت ع فقاا: 

او  : ا قبض ع ب يحيت  وقاا:  ◙لن   اير   «آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره»قايوا لي  
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ا ف ل نف  ايشيء وتس سل فيما يزعم  يؤالء اييرواة لن ايحيديت  عو كذا ..ثم ايراو  عن لن  لي  

 مين ايير  
ره، حل،وه آمن،ت بالق،در خي،ره وش،»مسي  ب حيتي  ويقيوا: واة ي  تس سل إيب وقتدا  ذاع لن كيل راو 

 «ومره

ا ؟لم،،اذا قل،،ت ي،، ْم لمييا ورد يف اإليمييان بايقييدر خيييره وشييرهع  ع ألن ايحييديت إدييداده ضيي يف جييد 

 فأحاديت صحيحة متفق ع ب صحتها.

   يقل فيها ايصحي ع كما ديأيت يف آخر ايدرس إن شاء اهلل.لن   :س سال  و يو ذه آفة ايم  

ا  ذا م اا ي حاا ذه ايحايية بايدسيبة ي يرواة  ل ف ال ويتتابا  ذا ايف لع و لن كل راو  من ايرواة يف :إذ 

 مين ايير  ع (أْو َوْصفم) قاا:ع جمي هم
ويكيون  يذا ايوصيف موجيود يف  عواة يوصيف بوصيف  لو لن كل راو 

 .ايرواة جمي هم

: و يذا اإلديداد ك ي  من أحسن األمثل  التي ترد مع كل َمن يقرأ يف الكتب الست  تجد العلم،اء يقول،ون

د    نيون.م 

:  ذا اإلدداد ك   شاميونع لو ك هم مصريونع فهذا تس سل يف ايوصف يكل راو مين وتجد آخر يقول

 ايرواة.

تس سل ييي  بايدسيبة ي ب يد يكيون ايوصيف بيايحفظع لن يكيون  يذا اإلديداد يرويي  حيافظ  :لو يقوا

 تقنع عن حافظ متقن إيب آخره.نع عن حافظ م  تقِّ م  

ييدية عين ايز  قاا اإلمام مس م: حد   مثًَل  ثدا ديفيان بين ع   ير ع عين ثدا إديحاق بين إبيرا يمع قياا: حيد 

ر  لن عمر  ◙د يدع عن لبي  ريرة   ايحديت. ..بحسان و و يدشد ايش ر يف ايمسجدم 

يم   لن كل راو  من  ؤالء ايرواة حافظ   :الهاهد هنا تقنع إديحاق بين إبيرا يم تقن اإلمام مس م حيافظ م 

 يب حيافظ  سيمتقنع دي يد بين ايم  ر  حافظ  تقنع ايز  م   تقنع دفيان بن عييدة حافظ  م    و ابن را وي  حافظ  

 ايصحابي ايج يل وم  وم حفظ  وإتقان ع فهذا م اا يصفة ايرواة. ◙متقنع ولبو  ريرة 
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 ثم قاا:

 س،،،،ند (1)أْو َوْص،،،،فم  ..............

 َوْصَ  َسنَْد 

َح،،،،ْد   ِه،،،،ْم: َس،،،،ِمْعُت َفاتَّ  َكَق،،،،ْوِل ُكلِّ

 و يكون  ذا ايوصف مت  ق باإلددادع وما  و ايوصف ايمت  ق باإلدداد؟ل 

يي  ب ييض لع فتجييد ميي ال  صييي  ايتحمييلع لن يكييون ايتس سييل يف وصييف يت  ييق باإلدييداد كصييي  ايتحم 

 .ع دم ت  ع دم ت  األدانيد اإلدداد من لويب إيب آخره دم ت  

ب ان لخرج  ذا ايس  
 شيام بين  حميد بين مسي م يقيوا: ديم ت  اهلل بن م دد قاا: دم ت عبدم ال ابن ح 

سيرة بين لرطيأةع قياا: لبيي يقيوا: يقيوا ديم ت ب   محمد بن ميسرةع يقيوا: ديم ت   عمارع يقوا: دم ت  

نيا ا يف األم،ور كله،ا، وأجرن،ا م،ن خ، ي ال،دُّ نَ،ْاقبتَ  نْ اللهم أحِس،»يقوا:  ♀دم ت ردوا اهلل 

ع و يو لن كيل راو  مين اييرواة وديدد   وصيف   فهذا ايحديت من لوي  إيب آخيره تكيرر فيي  .«وْذاب اآلخرا

 إيب آخره. ..دم ت   دم ت   يقوا؟

او  حيدي  ا مين لن يسيما ايير  ي ديي  ؟وربما يكون الوص  أو الحال،  متعلق،  بال م،ان، كي،  بال م،ان

 و كذا. ..قد دم   من قبل من شيي  يف ذي  ايوقت نفس ايشيخ نع ثم  ذا  ي  م   شيي  يف وقت  

س سيل يف ييوم  سيل بييوم اي ييدع لهنيم يسيم ون حيديت يف ييوم اي ييدع وب  يهم م  م ال عديد م ايمس

 عاشوراءع يكن  ذه األحاديت ين ب ع يها اي  ف.

  و يقوا ن ود إيب األيفية: :ق دا

 

 َوَقْس،،،،ُمُه إل،،،،ى َثَم،،،،اَن ُمُث،،،،ُل  - 766

 

َم،،،،،ا َيْس،،،،،َلُم َض،،،،،ْعفم َيْحُص،،،،،ُل    َوَقلَّ

م  ة ك يرة ب  هم لوص ها إيب ثالثية لقسيامع واآلن ذكرنيا تقريير األ :نب  ع ي ع يقوا ذا ايذ  لرد  ل   

 األرب ة من لراد لن يرجا إيب ايتتمة يرجا إيي  يف ايشروح.

 يكد  قاا:

َم،،،،،ا َيْس،،،،،َلُم َض،،،،،ْعفم َيْحُص،،،،،ُل   ....................................  َوَقلَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

احاال  : )ايذ  يف لر ب ايدسخ (1)  يهمع لو وصف دددع لو وصف حاال  وب ض ايدسخ ) :لو وصف ددد كما يف ايحاشيةع قاا ( يهم لو وصف 

ا لو وصف دددع تف ل  .متن  ذا يحتاج إيب مراج ةع ايدسخ ايميلوطةع حاال ي  لو وصف 
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ربمييا تكييون مكذوبييةع فيهييا كييذابون  رايب ييا مييا تكييون ضيي يفةع بييلل  لن رايييب األحاديييت ايمس سيي ة 

 س س ة.ما تص   ذه األحاديت ايم  ومتهمونع فق   

قراءة بايحديت ايمس سل  :ن من لص  األحاديت ايمس س ة يقويونإس سال  يذكرون لصحاب ايم  

ثدا عبيد «جامع،ه»وي ديون بي  ايحيديت اييذ  لخرجي  اإلميام ايرتميذ  يف ع دورة ايصيف اهلل بين  قياا: حيد 

ي مة عين عبيدعبدايرحم  نع قاا: لخرنا محمد بن ك ير عن األوزاعيع عن يحيب بن لبيي ك ييرع عين لبيي  د 

فتذاكرناع فق ديا: ييو ن  يم ل   ♀ع قاا: ق دنا نفر من لصحاب ردوا اهلل ◙اهلل بن دالم 

،َمَواِت َوَم،ا فِ،ي﴿األعماا لحب إيب اهلل عم داهع لنزا اهلل ت ايب:  ،ي السَّ
ِه َم،ا فِ األَْرِ  َوُه،َو اْلَعِ ي،ُ   َسبََّل لِلَّ

ي  مةع فقيرل ع يديا عبيد♀فقرل ع يدا رديوا اهلل ع [1]ايصف:ؒ﴾اْلَحكِيمُ  اهلل بين ديالمع  ع قياا لبيو د 

كيل واحيد ع «فقرل ا ع يدا يحيب بن لبي ك يير»ي: ع قاا األوزاع«لبو د  مة فقرل ا ع يدا»قاا: ابن لبي ك ير: 

 . ذه ايمس سال  يها فوائدع س سال ورةع قايوا  ذا من لص  ايميقرل  ذه ايس

 من فوائدها:

كييون كييل راو  ي تدييي بدقييل  ييذه ع يمس سييل ع ييب مزيييد ضييبط ميين ايييرواةقييايوا: اشييتماا ايحييديت ا

او   ييو يف نفسيي  ميين ل ييل اي داييية ايصييفةع فهييذا يييدا ع ييب مزيييد ضييبطع يكيين بشيير  لن يكييون  ييذا اييير  

 واي بط.

 ي   إذا كيان ايحيديت ايمس سيل  يذا ايف يل فع ي دي ♀االقتداء بايدبي  :: قايوااألمر الثاين

 .♀من ايرواة ف   ع فهذا في  اقتداء بردوا اهلل  ع وكل راو  ♀ردوا اهلل 

 .ا  ل  ق  د  ألن  ذا ايتس سل ي من لن  ذا ايحديت رير م   ع د عن ايتديي  واالنقلاع: ايب  األمر الثال 

حيدما يتوافر ع فيد اي  م ايقل يتقدين ي  يحفاظ ايم  س سل باألئمة اايم   :: و و خاصع قايوااألمر الرابع

اع وعد  كذي يف ايحديت لن يكون ايراو  حافظ ا م   و كذا من لوا ايسيدد إييب مدتهياه فيإن  يذا  ..تقد ا إمام 

 إن  ذا مما يفيد اي  م ايقل ي. :قايوا

اع نذكر لرب ة تصانيف في :   ذا ايدوع اعتدب اي  ماء ب  ك ير 
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يو طايب ايسِّ مما صدف في  لب ي -بكسير ايسيين-   ف  ي  ف  ي  في ايس  يوا وايسيبب يف تسيميت  قياع ييي  ايس 

ي بم دب اثدتينع  ذا يف ايفاردية لو ثالثةع وكأن  كان لحد لجيداده لو لديالف  فيي  شيرم  ايسِّ 
يف    في قايوا: د 

يع فاهع فهو ايسِّ اهع فس   ف ل  ثالث ش  ف  لحد شفتي ع فصار  كأهنا ثالث ش   ي.ويي  ايس    ف     ف 

و و تويف ديدة خمسيمائة وديتة وديب ينع الحظيوا  «األحادي  العيدي  المسلسل »لبو طا ر ي  كتاب 

ي ب يده ب الثمائية ديدةع  يذه ايمقارنيا  ت يين ايلاييب ع يب  «مائتين وست  وسبعين»وفاة ابن قتيبة  وايس   ف 

 ا .ي  حفظ ايوف  

يدي ايمتيو وجاء بع،ده يد  نز ية »وصيدف  عىف ديدة إحيدى وثميانين وخمسيمائةايحيافظ لبيو موديب ايم 

اظ  ولر ب  يف ايمس سال . «ايحف 

وليف كتاب ا  يو مين ل يم ايكتيب ايمصيدفة يف  يذا ايديوع  يو ل مهيا  عايحافظ ايسياو وجاء بعدهم 

 وايسياو  تويف اثدتين وتس مائة. «ل  للحادي  المسلسل كلَّ الجواهر المُ »ع ب اإلطالقع و و كتاب 

لقيوى األحادييت ايمس سي ة ضيمدها يف كتابي  ي ديي  «جياد المسلس،َلت»ف سيوطي ب ده ولي  وجاء اي

ياد» ذا ايذ  دماه:   دع ايمس سال ع وايسيوطي تويف إحدى عشر وتس مائة.يِّ جما ج   «ج 

ي دد ايمس سيل  يل  يو ميزة كتياب ايسيياو  لني  يبيين لحيواا  يذه ايمس سيال ع تبيين يي   يذا ايس 

 ما لحواا روات ع و ذا فائدة مهمة يف  ذا اي  م. صحي ع  ل  و ض يفع

 قاا:

ْلِسَلهْ  - 767 لِيَّ،،،،،،،،،َ  َوَبْع،،،،،،،،،ضب َوَص،،،،،،،،،َلهْ   َوِمنُْه ُذْو َنْقَ  بَِقْ ِع السِّ  َكأوَّ

ي :يقواي دي     ع بيل إن يه  دد إييب آخير  انتب  إيب لن ب ض ايمس سال  ال يكون فيها ايتس سل من لوا ايس 

يف األر  ي،رحمكم  حمن، ارحم،وا َم،نْ الراحمون يرحمهم ال،رَّ »ومدها حديت: يدقلا فيها  ذا ايتس سلع 

ةع وديبق لن ديم تموه مديي يف  يذا و و ايحيديت ايم يرو  ايحيديت ايمس سيل باألويي يع «ماءَمن يف السَّ 

ع بل إن  وقف ايتس سل فيي  إييب ديفيان بين ه  دد إيب آخر  ايدرسع فإن  ذا ايحديت يم يتس سل من لوا ايس  

 دةع وقف ايتس سل إيب دفيان.عيي

 لطاا ايحافظ اي راقي  هدا يف ذكر لنواع ايمس سال ع وذكرنا ل مها.

 .«حمناحمون يرحمهم الرَّ الرَّ »يقوا بايدسبة يحديت 
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ايتس سل يقلا ايس سية يف وديل ع لو يف لويي  لو يف آخيره كحيديت  قاا: ومن ايمس سل ما  و ناقو  

ثدي فيالنع و يو  :يقيوا كيل راو   ة؟يماذا دمي ايمس سل باألويي  ع ية بن عمرو ايمس سل باألوياهلل عبد حيد 

 دم ت  مد . لوا حديت  

ييديةع وانقليا ايتس سيل باألويي ي ة يف ديماع ديفيان مين قاا: فإن  إنما يص  ايتس سل في  إيب ديفيان ع 

يف ع و¶بين عميرو اهلل  عمروع ويف ديماع عميرو مين لبيي قيابوسع ويف ديماع لبيي قيابوس ميا عبيد

 قاا:  .♀دماع  من ايدبي 

 َوَبْع،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ضب َوَص،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َلهْ    .................................... 

 ع و ذا خلأ.♀ل  لن ب ض ايرواة يروي  متس سال إيب ردوا اهلل  

 نكتفي هبذا ايقدر
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َؤال  بايدسبة يكتاب ابن لألثيرع ما لف ل طب ة؟ :السُّ

ا ع وعاد  هبا لهنا ط ب ت يف قلير وكانيت ها ايدكتور لحمد ايير  لجود طب ة ايتي حقق ا:ق د :الَجَواب

ال لدر  ي سيأا ألن اي يادة لن ايمكتبيا  ايتيي تلبيا ايكتيب  يكن  ل  داك طب ة تجارية يها؟ع توزع مجان ا

ا ب ض ايدسخ ي ب إذا ييم تجيد ا فتأخيذ ايلب ية ايتيي بتحقييق اع ا واالقتداءع فيبحيت عدهييايوقفية تلبا لي  

 محمود ايلداحي. ايشيخ

َؤال ن اعتدب بكتيب ايمس سيال ع  ذا ايسؤاا ايظ   :السُّ ا ر لن دائ   دأا قبل لن نتم ايشرحع يقوا: م 

 ال نجد م يهتمون بايتيري ع فهل  داك كتب ا تمت بذي ؟

ف ايحيديت وكيذا    بين ي  ض    و ال ي  ألن لصال   عإيب لن كتاب ايسياو  اعتدب هبذا نبهت   :الَجَواب

 من خالا تيريج .إال 

،،َؤال اعتدييت بتفسييير اينريييب ميين جهيية اي نييةع لو ميين جهيية دالييية  «رريييب ايحييديت» ييل كتييب  :السُّ

 ايك مة؟

وربميا تقيف ع يب ع ت لنت ربما تحتاج في  إييب ايتودياي تدون باألمرينع يكن م دب ايحدي :الَجَواب

ع وال  كظميأ حتيب يف كتيب ايشيروحع وال تيرو تفسير يك مة رريبة يف كتيب اينرييب لو  وال تشيفي ع ييال 

يا فيي ع ع ترو  رريب ا فأنيت إذا ع فالبيد لن تتوديا يف مراج ية ايشيروحفأنت إذا يم تجد ايم ديب اييذ  ت ود 

وإن يم تكين رريبية تحتياج إييب داليتهيا ايفقهييةع فرتاجيا  عك مة تحتاج إيب م دا ا ولوجد  ك مة رريبة 

ا تراجا كت «ايدهاية»كتب رريب ايحديت   -ايحميد هلل-ألن ك ير من كتب ايسدة  عب شروح ايحديتولي  

يا ايكتيب ايسيت   ةع ومسيدد اإلميام لحميدع وكتيب األحكيام ككتيب ايمصيابي ع ومشيكاة مشروحةع خصوص 

 ايمصابي  شروح ك ير.

مدتقب األخبار ي مجد ابن تيميةع ورير ا من ايكتب يها شروح إن كدت تبحيت عين  «ايمدتقب»وك   

 فستجد اي  ماء يدبهون  ع يها.ايدالية ايفقهيةع 

َؤال ا دؤاا كأن  دأي  لخونا قبل لن نذكر بقيية ايكيالم ديأا ميا  يو لحسين كتيب ررييب  :السُّ  ذا لي  

 ايحديت؟

 هنايتها ايدهاية فذي    و ادم ع ب مسمب. «ايدهاية»نبهدا ع ب ذي  لو  يي  كذي ؟ ق دا  :الَجَواب



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1010 

َؤال  قوا اي راقي:  :السُّ

 ُمُه إل،،،،ى َثَم،،،،اَن ُمُث،،،،ُل َوَقْس،،،، - 766

 

َم،،،،،ا َيْس،،،،،َلُم َض،،،،،ْعفم َيْحُص،،،،،ُل    َوَقلَّ

  ل ايمراد اي  ف وصف ايتس سل؟ لم يف ايوصف ي متن؟ 

 و كميا ديأا ايسيائل األميرانع ربميا يكيون اي ي ف يف إثبيا  ايتس سيل لن  يذا ايحيديت  :الَجَواب

 ايحييديت جم يية وتفصيييال   لمييا نفيي  ايمييتن فمييرو  بأدييانيد صييحيحةع وربمييا كييانع تس سييلضيي يف باي

 بتس س   ومتد   و حديت ض يف.

فهيو يف تس سي ها  فب ض األحاديت ايمس س ة تجد لن متوهنا صحيحةع يكدها بال تس سيلع فاي ي ف

  ذا لعاد نف  ايسؤاا.ع وب ض األحاديت اي  ف يف ايمتن واإلدداد جم ة وتفصيال  ع ال يف لصل ايمتن

َؤال  نة؟لف ل كتاب يف رريب اي  :السُّ

ايمصادر ايتي اعتمد ع يها صاحب اي سان  يي تقريب يا لجيود  «غريب اللغ » ذا دؤاا عام  :الَجَواب

ي ده و «ايصحاح»كتب اينريب 
حكم البن د   يألز ر . «ايتهذيب»ي جو ر ع وايم 

ألن  ييرد يي  لصيل  ع ا  إييها ايمقايي  مقايي  اي نة البن فارسع ي  «اينريب» ذه من لجود كتب 

ايحييرو  ميين حيييت ايتقييديم  ع ويييربط ايك ميية بايك مييا  ايتييي تشيياركها يف ايحييرو ع وإن ق بييتايك ميية

 ع وتاج اي روسع  ذه كتب جام ة مودوعية.«يسان اي رب»يكن لجما ايكتب ع وايتأخير

 .«ايمصباح ايمدير» ايشاف ية عدد م لما بايدسبة ي مصل حا  ايفقهيةع فكل مذ ب ي  كتب ع م ال  

 .«شرح حدود ابن عرفة» ايمايكية عدد م

ل ا ع ب ايمقدا ي ب  ي.  ايحداب ة عدد م ايم 

نر  »وايحدفية عدد م  ز ع لو  «بايم   ي دسفي. «ط بة ايل بة»ي ملرِّ

 ليفاظ لصحاب ايمذ ب.ررابة فكل مذ ب ي  كتب تيدم 

َؤال  ؟داوديسأا عن لحسن شرح يسدن لبي  «داودددن لبي »يبايدسبة ي :السُّ

ع ابن ردالن من ع مياء داودصدر شرح جيد ي سدنع و و شرح ابن ردالن يسدن لبي اآلن  :الَجَواب

ا قب   ع ب   ي  ظيم آباد . «عون ايم بود»ايقرن ايتاداع و و شرح جيدع وكان اي  ماء ي تمدون ك ير 
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لما ايكتب ايقديمة فال ش  لن لحسدها كتاب اييل ابيع يكن اييل ابي ال يشرح كيل ليفياظ ديدن لبيي 

 .دداو

َؤال دبر كل ص،َلا  إين أحبك، فَل تدْنَّ » : ذا لخوكم يسأا عن قوا ايسياو  عن حديت م اذ :السُّ

  تر ب ؟وايمتن فهل ي   عيقوا قاا ايسياو :  ذا حديت صحي  اإلدداد «أن تقول

 ؟ ذا صحي  لو في  تسا ل :ما فهمتع  ل ي دي ايسائل لن قوا ايسياو  :الَجَواب

ا. حتاج إيبي :الَجَواب  مراج ة ال لدتح رع يكن ايسياو  يتحرى ك ير 

َؤال  إذا لفاد ايمس سل اي  م ايقل يع فهل يكون ب د ايمتواتر؟ :السُّ

اظ متقدينع حيافظ ميتقنع عين حيافظ ف   و يفيد اي  م ايقل ي هبذا ايشر  لن يكون روات  ح   :الَجَواب

 متقن إيب آخره ن م يكون ب د ايمتواتر.

َؤال  ما يدخل يف باب ايبدع؟بزمان  سل  ل ايمس :السُّ

ا اإلدداد و إذا كان  :الَجَواب ويشيرح مكن لن يدخل فيي  كميا يقيوا ايسيائل ألني  ميا ثبيتع في   عض يف 

 شيء ما ثبت.

َؤال  ما م داه؟ (َوَقْسُمُه إلى َثَماَن ُمُثُل ) :السُّ

 لم  ة. م داه لن  يدقسم إيب ثمانية لم  ةع يدقسم ايمس سل إيب ثمانية :الَجَواب

َؤال  ايحديت ايذ  يكون في  تس سل يف ب ض دددهع  ل يكون متس سال؟ :السُّ

إذا كان اينايب ع ي  ايتس سلع فهو من ايمس سل يف ايحديت األوييةع رايب  متس سيل ع ن م :الَجَواب

 إيب دفيانع ثم من دفيان فما ب د يم يقا في  تس سل.

َؤال  ؟صحاب  يما لرادع ب ل ♀اهلل لدأا عن ايسورة ايتي قرل ردوا  :السُّ

 ما لدر   ل يسأا عن دورة ايصف. :الَجَواب

َؤال  و ل ي سن لن ت قرل  ذه ايسورة؟ :السُّ

 بداء ع ب ايحديت ما يف إشكاا فيها. :الَجَواب

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 

 النَّاِسُ ، َواْلَمنُْسْوُ  
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع نَّهسخ وعملنسوخ

،،ابَ   - 768 ،،اِرِ  السَّ  َوَالنَّْس،،ُ  َرْف،،ُع الهَّ

 ِمنْ 

 َأْحَكاِم،،،،،ِه بَِلَِح،،،،،َ  َوْه،،،،،َو َقِم،،،،،نْ  

،،،افِِعي - 769   َأْن ُيْعَتنَ،،،ى بِ،،،ِه َوَك،،،اَن الهَّ

 

،،،،،،اِر ِ   ْلِم،،،،،،ِه ُث،،،،،،مَّ بِ،،،،،،نَ ِّ الهَّ
ِْ  َذا 

،،،رَِف التَّ،،،اِرْيُ  َأْو َص،،، - 770  ُْ  اِحَب َأْو 

 َأوْ 

 

 

 ُأْجِم،،،،،َع َتْرك،،،،،م َب،،،،،اَن َنْس،،،،، ب َوَرَأْوا

 َدَلََل،،،َ  اإِلْجَم،،،اِ  َلَ النَّْس،،،َ  بِ،،،هِ  - 771 

 

 َكاْلَقْت،،،،،،ِل فِ،،،،،،ي َرابَِع،،،،،،َ  بُِه،،،،،،ْربِهِ  

 ع تَّْصِحْيُف 

اَرُقْ نِيْ  - 772  َواْلَعْس،،،،،َكرِْي َوال،،،،،دَّ

 َصنََّفا 

َفافِْيَم،،،،ا َل،،،،ُه َبْع،،،،ُض   َواِا َص،،،،حَّ  ال،،،،رُّ

ْولِيِّ ِسّتم َغيَّر - 773   فِي اْلَمْتِن َكالصُّ

ِ  

رِ    َش،،،،ْيئم، أِو اإِلْس،،،،نَاِد َك،،،،اْبِن النُّ،،،،دَّ

ْي،،،ِه ال ََّب،،،رِيُّ ق،،،اَلَ  - 774 
َ  فِ  َص،،،حَّ

 

ُر بالَب،،،،،،،،،،اِء َوَنْق،،،،،،،،،،َط َذاَلَ    ُب،،،،،،،،،،ذَّ

َوَأْطَلُق،،،ْوا التَّْص،،،ِحْيَ  فِْيَم،،،ا  - 775 

 َظَهَرا

 ِه: اْح،،،،َتَجَم َمَك،،،،اَن اْحَتَج،،،،راَكَقْولِ،،،، 

 

 

 َوَواِص،،لب بَِعاِص،،َم َواألَْح،،َدُب  - 776

 

ُب،،،،وا   بِ،،،،َأْحَوَل َتْص،،،،ِحْيَ  َس،،،،ْمَع َلقَّ

نَ،،َ هْ  - 777  َْ َ  اْلَمْعنَ،،ى إَِم،،اُا   َوَص،،حَّ

 

 َظ،،،،،نَّ اْلَقبِْي،،،،،َل بَح،،،،،ِدْيِ  اْلَعنَ،،،،،َ هْ  

 َوَبْعُض،،ُهْم َظ،،نَّ ُس،،ُكْوَن َنْونِ،،هْ  - 778 

 

،،،،ي ُظنُْونِ،،،،هْ َفق،،،،اَل  
 : َش،،،،َااب َخ،،،،اَب فِ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ا ذكيير  هدييا نييوعين ميين لنييواع ع ييوم  ؒ يييذكر ايحييافظ اي راقييي  كمييا قييرل لخييوكم جييزاه اهلل خييير 

 ايحديت:

 ايدادخ وايمدسوخ. النو  األول:

 : ايتصحيف.والنو  الثاين

 لما ايدادخ وايمدسوخ فقاا:

،ارِ  - 768 ،ابَ  َوَالنَّْسُ  َرْف،ُع الهَّ  ِ  السَّ

  

 ِمنْ 

 َأْحَكاِم،،،،،ِه بَِلَِح،،،،،َ  َوْه،،،،،َو َقِم،،،،،نْ  

 .ايمدسوخ بايت ريف االصلالحي ولادخ ف ر  ايد   

ا ع ب ايتحويل.أما التعري  اللغوي فالنس  يف اللغ   : اإلزاية ويل ق لي  
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 يف قوي : ؒ فكما عرف  ايحافظ اي راقي  :أما يف اَلص َلح

768 - ، ،ابَ  َوَالنَّْسُ  َرْف،ُع الهَّ  اِرِ  السَّ

 ِمنْ 

 َأْحَكاِم،،،،،ِه بَِلَِح،،،،،َ  َوْه،،،،،َو َقِم،،،،،نْ  

ا بحكم من لحكام  الحق.  ا من لحكام  دابق  ا  و رفا ايشارع حكم   فإذ 

بيين ع يم لصيوا ايفقي  وع يم ع يوم  ععدييدة بيين ع يوم   تجياذب  كميا ت رفيون م   :والناس  والمنسو 

فإذا كان ايداديخ وايمدسيوخ يف ايقيرآن فهيو مين  وكذي   و من ع وم ايقرآنع عايحديت ولصوا ايحديت

ا من لصوا ايفق ع فإذا كان ايد   عع وم ايقرآن ادخ وايمدسوخ يف ايحديت فهو مين ع يوم ايحيديت و و لي  

ا من لصوا ايفق .  و و لي  

بيل  يو  عولن األصل فيي   دياك وييي  كيذي  عب  م لصوا ايفق  ويزعم ب  هم لن  ذا ايدوع خاص  

ثون ويييي  حييدِّ ويييدا ع ييب ذييي  لن ايييذين اعتدييوا بيي  وصييدفوا فييي   ييم ايم   عديت ايرئيسييةميين ع ييوم ايحيي

 األصوييين وال ايفقهاء.

 :وع يف ع وم ايحديتع فمين يقيوالن يذكروا  ذا ايد   :ثم شب  إجماع عدد ايمؤيفين يف ع وم ايحديت 

يصيحي  لني  نيوع مشيرتك بيين  يو إنميا ا عع م لصوا ايفق  ف يي  كيذي مشرتك  من ن  ذا ايدوع إنما  و إ

يألمرين اي ذين ذكرهتما لو ثالثية لميور حتيب ايم تديون بي  ك هيم  عع م لصوا ايفق  وع م لصوا ايحديت

ا ايحافظ  و يو ملبيوع  «ناس  الحدي  ومنسوخه»بن شا ين ي  كتاب امحدثونع ل  ممن صدف في  قديم 

ا ايحافظ ايحازمي كتاب  عيف مج د ف فيي  وصيد   «يف ناديخ ايحيديت ومدسيوخ االعتبيار »وصدف في  لي  

ا كتاب ا و و يف مج د.اايحافظ   بن ايجوز  لي  

ت مييذ اإلميام لحميدع فصيدف األثيرم ثون؛ بل  يذا اي ديوان ديبق إييي  حدِّ لن  ؤالء ك هم م   :فالهاهد 

ود جيزء كبيير مدي  مفقيود وايموجي مويكن اإلشكاا لن كتاب األثير «ناس  الحدي  ومنسوخه»كتاب ا دماه 

 مد  ما يت  ق بميت ف ايحديت ال ما يت  ق بايدادخ وايمدسوخ.

إجمياع ايمحيدثين ع يب إدراجي  يف ع يوم  :ايذ  ييدا ع يب لني  مين ع يوم ايحيديت ق ديا :ايناألمر الثّ 

 ايحديت.

لن يرد يف األحاديت لن  يذا  :لن موضوع  ع وم ايحديتع فإن موضوع  نق يع بم دب :ال واألمر الثَّ 

عن حديت لو يدقل عن صحابي لو كما دييأتيدا عين طرييق صيحابي لو عين طرييق إجمياعع ايحديت نسخ 

وإنميا يدق هيا ايمحيدثون و يم اييذين ي تديون هبيا؛ يكين  يذا ايديوع كميا ديبق  يو  عو ذه ك ها لميور نق يية
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متجاذب بين اي  مينع ف ي  ع م من اي  مين بأحق مد  من اآلخيرع وإنميا  يو مين اي  يوم ايمشيرتكة بيين 

   وم ايشرعية.اي

المراد بالناس  والمنسو  هو: رفع الهار  حكًما من أحكام،ه س،ابًقا بحك،م »يقوا ايحافظ اي راقي: 

 .«من أحكامه َلحًقا

،َلاَ ﴿ؒفقاا:  ۵احرتز ب  عن بيان ايمجملع فم ال  حيدما لمر اهلل  «رفع» :يقوا: فقوي  ؒ﴾َؒوَأِقيُموا الصَّ

يصي ي  ♀لو نقيل لن ايدبيي  ♀دة رديوا اهلل ع وجاء بوصف ايصالة يف دي[43]ايبقيرة:

يا ي حكيم  ا وإنما  و بيانع وبيان ايمجمل يي  من ايدسخ؛ ألني  ييي  رف   بايكيفية ايفالنيةع فهذا يي  نسي 

 وإنما توضي  وبيان ي .

اع  :قاا (الهار )وقوي :  احرتاز عن إخبار ب ض من شا د ايدسخ مين ايصيحابةع فإني  ال يكيون نسيي 

يكن  ديا  يذا  ع♀لو من ددة ردوي   ۵ل  ما ورد في  نو من كتاب اهلل  (لهار اي)ايمقصود ب

يير ألن ميا ي   عآخر ونقل ذي  ايحكم إيب حكم   عةع باألحاديت ايتي ورد فيها نسي  مد د  وع خاص بايس  ايد  

 ب  ايصحابي كما ديأتيدا إنما يير عن دييل نادخ يذي  ايحكم ويي   و ايذ  يدسخ ايحكم.

يا وجياء نيو ةع ل  إذا كيان األمير م  احرتز ب  عن رفا اإلباحة األصي ي   :قاا (مكْ الُح )ا قوي : ولي    باح 

اع البيد لن يكيون  دياك ح  فهذا يي  ن   علو بادتحباب  عبتحريم  يسي  سيبقع ثيم جياء ييأيت م شيرعي جدييد م  ك 

 آخر يدسي  ويرف  . مك  ح  

إنكم َلق،وا الع،دو »ء وقت  م ل ما جاء يف ايحديت: وقويدا الحق احرتاز عن انتهاء ايحكم بانتها)قاا: 

أمر م بايفلر من لجل لن يتقووا ع ب ايجهادع فقياا فع ل  كانوا صائمين «والف ر أقوى لكم فأف روا ،غًدا

ا ذا يي  ن   ألن ايدسخ لن يستمر ايحكم  عن  مؤقت بذي  اييوم يفلرونع ف ي   ذا من باب ايدسخأل عسي 

 ب د ذي  زمد ا.

وقد انقض،ى  ،وإنما المأمور به مؤقت ،تأخرمُ  فالصوا مثًَل بعد ذلك اليوا ليس لنسَ  » ايشرح: قاا يف

 .«هِ وقته بعد ذلك اليوا المأمور بفف ارِ 

ا يف ايموضوعا  وم دا ا واض  ل   (قمن) قوي :  ع جديد  ذا م دب قمن.جدير ذه ك مة تمر ك ير 

 .(َأْن ُيْعَتنَى بِهِ  َوْهَو َقِمنْ )قاا: 
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  لن ع م ايدادخ وايمدسوخ من اي  وم ايتي يدبنيي يلاييب اي  يم لن ي تديي بي ع لن ي تديي هبيا عدايية ل

 :ؒ كبيرةع ويذي  يقوا اإلمام لحمد 

من منس،وخه حت،ى جالس،نا  ♀ر وَل ناس  حدي  رسول اهَّلل فسَّ ل من المُ مَ ْج ما ْلمنا المُ »

 ه  ي ظييم خلير   عاي  مياء وايفقهياء وايمحيدثينكبيار ل  لن  ذا اي  م أل ميتي  إنميا يتصيدى بي  ع «الهافعي

من مشايخ اإلمام لحمد  و اييذ  ديي  ع يب اي دايية هبيذا اي  يمع ل   ؒ ويدقت ع فكان اإلمام ايشاف ي 

 ع م ايدادخ وايمدسوخ.

 قاا:

،،،افِِعي - 769  َأْن ُيْعَتنَ،،،ى بِ،،،ِه َوَك،،،اَن الهَّ

 

،،،،،،اِر ِ   ْلِم،،،،،،ِه ُث،،،،،،مَّ بِ،،،،،،نَ ِّ الهَّ
ِْ  َذا 

ييا هبييذا اي  ييم تمييام ايم رفيية ؒ يشيياف ي لن اإلمييام ا  ويييذي  قيياا اإلمييام لحمييد قويتيي   عكييان عارف 

يج  ايسابقة: ميا ع مديا ايم   مين مدسيوخ  حتيب  ♀ل مين ايمفسير وال ناديخ حيديت رديوا اهلل م 

 جايسدا ايشاف ي.

ن إ :وذكرنا قبل ق ييل ب يض مصيدفات  ق ديا عثم ب د لن بين ايحافظ اي راقي ت ريف ايدادخ وايمدسوخ

ف فييي  نادييخ ايحييديت ومدسييوخ  وصييدف فييي  ابيين شييا ين ايمتييوىف دييدة ثالثمائيية وخمسيية وثمييانين صييد  

يف نادخ ايحديت ومدسوخ ع و و لجل ما صدف يف  ذا اي  م وصدف فيي  ابين  «االعتبار»ايحازمي كتاب 

م ع ي عايجوز  ايمتوىف ددة خمسمائة ودب ة وتس ينع ك هم صدفوا يف  ذا اي  يم ع يب وجي  اييصيوص

يا ع نادخ ايحديت ومدسوخ  لما ع م نادخ ايقرآن فهيذا ك ييرع ايتصيانيف فيي  ك ييرة ييي   يذا ايديوع مت  ق 

 هبذا.

ذكر ايحافظ اي راقي  هديا كييف ي ير  ايدسيخ لو بميا ي ير  ايدسيخع فبيين لن ايدسيخ ي ير  بيأمورع 

 ي ر  ب الثة لمور لو لرب ةع قاا:

،،،اِر ِ  ...................  ......................................  بِ،،،نَ ِّ الهَّ

،،،رَِف التَّ،،،اِرْيُ   - 770  ُْ  َأْو َص،،،اِحَب َأْو 

 َأوْ 

 

 

 ُأْجِم،،،،،َع َتْرك،،،،،م َب،،،،،اَن َنْس،،،،، ب َوَرَأْوا

وإميا بم رفية  عوإميا بدقيل صيحابي عيبين ايدسخ إما بدو ايشارع :يقوا ي  ل  لن  كيف يبين ايدسخ؟ 

ألن ايجيار  (ن نس، أب،: )مت  يق بقويي  (إم،ا ب،ن  اله،ار ) :ا: إن قوي ف ذي  قا عوإما باإلجماع عايتاريخ

 .بدو ايشارع مت  ق بقوي  بان نسخ  : )وايمجرور البد لن يكون ي  مت  قع فقوي 
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 نأخذ ا واحدة واحدة:

نهي،تكم  كن،ُت »بدو ايشارعع وايحديت ايمشهور يف ذي  حيديت  :لوال  ي ر  ايدسخ (ارعنو ايش  )

ديبق  ♀ع فإن  ذا ايحيديت فيي  لن ايدبيي «ذكركم اآلخراأَل ف وروها، ففنها تُ ْن زيارا القبور 

 .«ذكركم اآلخراأَل ف وروها ففنها تُ »لن هنب ايصحابة عن زيارة ايقبورع ثم لذن يهم يف ذي  وقاا: 

إييب ولن مصييره  عس م إذا زار ايقر لو ايقبور يتيذكر اآلخير: لن ايم    من زيارا القبورمَ كْ فهذه هي الحِ  

صيددوق اي ميلع فيإن اإلنسيان إذا دخيل  :فإن ايقير كميا قيايوا عف  ي  لن يست د باي مل ايصاي  ع ذا ايقر

 .قره لو إذا ما  ودخل قره خالص انقلا عم   إال من ثالث ايتي مر ذكر ا

ب فيدبنييي لن يتييذكر حييين زيارتيي  ايقبييور لن  ييذا مآييي  ومصيييرهع فيسييت د باألعميياا ايصييايحة ويتجد يي

 وتب ده عما خ ق من لج  . ۵ألعماا ايتي تب ده عن اهلل ا

ا  ييذا األميير األوا ايييذ  ي يير  بيي  ايدسييخ لن اي مييل ايفييالين  ♀و ييو لن يييير ايدبييي  :إذ 

 مدسوخ.

يا فيي  مدسيوخ آخير و يو قويي   ، وكن،ُت »: ♀ايحديت ايماضي ديياق  لي   َْ  نْ ق،د نهي،تكم 

ا يف بداية اإلديالم كيان  دياك «كمدا لوا ما بَ لُ كُ َلع، فَ ثَ  ي فوَث احِ لحوا األَض  ا نسخ آخر لن  لي   ع فهذا لي  

ألن ايداس يف ت ي  األييام كيانوا يف ضي فع فكيان ييؤمر  عيحوم األضاحي لك ر من ثالثة ليام دخرهني لن ت  

لن ييدخرو ا فيوق ثالثية لييامع وايحيديت يف  ♀يهيم ايدبيي  ن  ذ  لال تدخر يحوم األضاحيع ثيم ل  

 مس م.ايصحي  صحي  اإلمام 

 ر  ايتاريخ وضربوا يذي  لم  ة ب  ها قد يكيون يف لن ي   :عرف به النس  التاري الذي يُ  :األمر الثاين

 يكن نذكر ا كما ذكر اي  ماء مدها: عكالم

ي ♀كان آخر األمرين من ردوا اهلل »قاا:  ◙حديت جابر   ت  ترك ايوضيوء مميا مس 

 و كأن ايحافظ اي راقي ج  هيا ثالثية  ب  ع ب قوا ايصحابيتاريخ لو م ل ل ب  ع ب اي ذا  ل  و م    «ايدار

وج ل ايتاريخ داخال  يف األمرين  و يقوا: يتبين ايدسخ وي ر  بدو ايشيارع ع يي  لو بيدو صياحب مين 

ا  يو رتيب يف  ايصحابة ع يي  لو بم رفية ايتياريخ ي يواق تينع ل  ال لرب ية لو لن يجميا ع يب تيرك اي ميل إذ 

   يف ايدقل.ايشرح ع ب خال  ترتيب
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ا يقوا األمر اي اين ايذ  ي ر  ب  ايدسخ  و: لن يبين ايصحابي لن  ذا ايف ل مدسوخ لو  يذا األمير  إذ 

ت،رٍ الوض،وء  ♀كان آخر األمرين من رس،ول اهَّلل »: ◙-مدسوخ ومن ذي  حديت جابر 

ا كان  داك بيان لن من لكل شيئ ا مست  ايد  «مما مست النار ارع فإن  يجيب ع يي  لن ع ل  كان  داك هني لو عفو 

مين  ◙ع فاييذ  بيين  يذا جياء بي  ♀ي يد ايوضيوءع يتوضيأع ثيم نسيخ ذيي  بف يل ايدبيي 

 كالم .

و ذا ايحديت قاا ب  هم  و مرو  بايم دب ولن ايصواب في  لو ايرواية ايتي  يي األصيل حيديت: 

ْ،ا بفض،ل خبً ا ولحًما، فأكل ثم دْا بوض،وء فتوض،أ، ث،م ص،لى الظه،ر، ث،م د ♀قربت للنبي »

 .«َلا ولم يتوضأثم قاا إلى الصَّ »ع وايشا د ايمرة اي انية «طعامه فأكل

 وب  هم يرى لن  ذه ايصيارة ايصحيحة ي حديت.

ا من لم  ت ؛ من لم  ة قوا ايصحابة وبيان  ي دسخ قوا ل بي  كيان ايمياء مين ايمياء رخصية  ◙لي  

ييم يديزا كيان ايحكيم يف لوا اإلديالم لني  ال يف لوا اإلدالمع ثم لمر باينسيلع ل  لن مين جياما زوجتي  و

 ينتسلع ال ي زم  اينسلع ثم نسخ ذي ع فهذا ايذ  يراد هبذا ايحديت.

يا حيديت عائشية  ا يف بيان نسخ ق ية ايماء من ايماء مدها لي   إذا »: ▲واألحاديت ك يرة يف لي  

 .«الُغْسلجاوز الختان الختان، فقد وجب 

ا  ذان م االن ي دسخع ايدس  خ بقوا ايصحابي.إذ 

 لما ايبيان اي ايت ي دسخ و و: م رفة ايتاريخع ف   لم  ة مدها:

ا  ذا م اا ميت ف في  مدهيا: حيديت:  ع قيايوا  يذا حيديت مدسيوخ «اوْ ُج،ْح والمَ  مْ اجِ أف ،ر الَح،»لي  

ع قيايوا وابين عبياس حيدميا «احتجم وهو محرا صائم ♀أن النبي  ¶بحديت ابن عباس 

 مْ اجِ الَح،، أف ،،رَ » :يف حجيية ايييوداع يف دييدة عشييرع وحييديت شييدادوصييحب   ♀رافييق ايدبييي 

ي :كان يف عيام ايفيت  ديدة ثميان وحيديت ابين عبياس ديدة عشيرع قيايوا :ع قايوا«واُج ْح والمَ  ايتياريخ     ر  ف  

وب يض ل يل  عوتبين بذي  لن حديت ابن عباس نادخ يحديت شداد  ذا ع ب قيوا ك يير مين ل يل اي  يم

 .«م رفة ايتاريخ» ذا من األم  ة ايتي ذكر  يف م اا يكن  عاي  م يرى رير ذي 
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ا ذكروا حدي  ا آخر وفي  خال  اع ايحديت اآلخر ي دوع ايرابا و يو  علي   يكد  يسير ما ايحديتع عفو 

ر فاجل،دوه، ْم،الَخ  َب ن ش،رِ َم،»: ♀قاا: قاا رديوا اهلل  ◙اإلجماع و و حديت م اوية 

 لو بدالية اإلجماع كما ديأيت. عم اا ي دسخ باإلجماع ع  ذا قايوا«ففن ْاد يف الرابع  فاقتلوه

ق،د وب،ه،  م،ا يف ه،ذا الكت،اب معم،ولب  جمي،عُ » ذا ايحديت يقوا اإلمام ايرتمذ  بآخر ايجاما:  :قايوا

إذا » :حديت ابن عباس يف ايجميا بيين ايظهير واي صير وحيديت «أخذ به بعض أهل العلم ما خَل حديثين

ابن عباس يف ايجما بين ايظهر واي صر بايمديدة وايمنيرب واي شياء مين ع حديت «ر فاجلدوهمْ شرب الَخ 

 .«فن ْاد يف الرابع  فاقتلوهف ،ر فاجلدوهمْ إذا شرب الَخ » :وحديتدفرع رير خو  وال 

 يذا  :ع قيايوا«ر يف الرابع،  ف،اقتلوهْم،إذا ش،رب الَخ »لخيذوا مين ذيي  لن  يذا ايحيديت حيديت  :قايوا

جم ون ع ب لن شيارب اييمير وييو شيرهبا ايراب ية لو اييامسية ل ل اي  م م  ألن  عمدسوخ بدالية اإلجماع

 فإن  ال يقتلع يي  حده ايقتل.

 مدسيوخ   فهيو حيديت  »كميا قياا ايرتميذ ع  «وهذا يف حدي  شارب الخمر هو كما قاله»قاا ايدوو : 

 «.دا اإلجماع ع ب نسي ع ولما حديت ابن عباس ف م يجم وا ع ب ترك اي مل ب 

في  كيالم أل يل اي  يم وييي  كميا قياا اإلميام  عن عباس يف ايجما بين ايصالتين يف ايح رحديت اب

 .ؒ ايرتمذ  

ا  ذا م اا  وب ض ل ل اي  م يقيوا بي  ويقيوا  عم اال  ي دسخ باإلجماع ر  ك  ذ   ◙م اوية حديت إذ 

ا خمرع إنميا يف اإلجمياع دمد  ولن يإلمام لن يأخذ ب  من باب ايت زير بايدسبة يمن كان م   علن  من باب ايت زير

 واإلجماع ع ب خال  ذي .

 يقوا ايحافظ اي راقي:

.......................................  

 

 َوَرَأْوا.............................

 َدَلََل،،،َ  اإِلْجَم،،،اِ  َلَ النَّْس،،،َ  بِ،،،هِ  - 771 

 

 َكاْلَقْت،،،،،،ِل فِ،،،،،،ي َرابَِع،،،،،،َ  بُِه،،،،،،ْربِهِ  

 و لن اإلجماع ال يدسخ ايدو؛ ال يدسخ ال ما جاء يف ايكتياب وال يف ايسيدةع وإنميا  دا يدب  ع ب لمر و 

يكين إجمياعهم ييدا  نععوشيرِّ ال ي   اإلجماع يدا ع ب نادي ع ل  اإلجمياع ألن اإلجمياع إجمياع اي  مياء
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وإن كان قد ييفب ع ب ب ض ايداسع فاإلجماع ييدا لو فيي  داليية ع يب ايدسيخ وييي   عع ب وجود نادخ  

 .   ادخ بدفس  بد

وتالحظون لن  ذه األنواع األخيرة لر بهيا  عادخ وايمدسوخب د نوع ايد   ؒ ذكر ايحافظ اي راقي 

ب  يها ت  يق  ويف عوايتصيحيف تت  يق بيايمتون عوايداديخ وايمدسيوخ عررييب األيفياظ -ق بيايمتون تت    

 باألدانيد كما ديأيت يف ايتصحيف قاا:

ارَ  - 772  ُقْ نِيْ َواْلَعْس،،،،،َكرِْي َوال،،،،،دَّ

 َصنََّفا 

َفا  َواِا َص،،،،حَّ  فِْيَم،،،،ا َل،،،،ُه َبْع،،،،ُض ال،،،،رُّ

 .تنيير نقط ايك مة لو شك هابايتنيير يف نقط ايك مة لو شك ها لو اييلأ  :التصحيف املقصود به 

يوسبب تسميته بالتصاحيف  ال تأخيذوا  :ف يذي  قيايوا عحف؛ ألن ايوقيوع فيي  ديبب  األخيذ مين ايص 

ي    رآن عن م صحفيع ل  ال تأخذوا اي  م من اعتمد يف ع م  وال ايق عاي  م عن صحفي حف األخيذ مين ايص 

شيافهة بياي ر  ع يب و يو ايم   عيؤخذ بايت قيإنما من حفظ من مصحف؛ ألن ايقرآن عوال تقرلوا ايقرآن 

يلئ يف ألني  إذا حفيظ بدفسي  وييم ي ير   ع يب شييخع فإني  ديي   عايب يحفظ بدفس ويي  لن ايل   عايشيوخ

 ويف قراءة ك ما  ايقرآن. عاآليا قراءة 

يحفي  :حف وايصواب لن يقيااحفي  و ايذ  يأخذ عن ايص  وايص   عم عن صحفي   وال اي    :وقايوا ص 

حفي يحف عال ص  يحيفة ييي  إييب ص   عألن ايقاعدة يف ايجميا إذا ن سيب لن ي يرد إييب مفيرده فتدسيب إييب ص 

ح :ويذي  ايموجود يف خلو  اي  ماء ايمتقدين قايوا حفي.ص   فيع ال تأخذ اي  م عن ص 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

اَرُقْ نِيْ  - 772  َواْلَعْس،،،،،َكرِْي َوال،،،،،دَّ

 َصنََّفا 

َفا  َواِا َص،،،،حَّ  فِْيَم،،،،ا َل،،،،ُه َبْع،،،،ُض ال،،،،رُّ

ف فيي  لبيو لحميد اي سيكر  فيأي   علن  ذا ايدوع من لنواع ع وم ايحيديت اعتديب اي  مياء بي  مين قيديم 

وثالثمائية ولبو لحمد اي سكر  تويف ددة اثدتين وثميانين  «حيفات المحدثينتص»لو  «ايتصحيفا »كتاب 

 :وي  كتابان يف ايتصحيف

 .يف تصحيفا  ايمحدثين :أحدهما

 .يف تصحيفا  اي نويين واألدباء :واآلخر

: ل  يي  تصيحيفا  ايمحيدثين ينو  لدييب   ن لبو لحمد اي سكر   و محدث  أل عوكال ما ملبوعان

ا كتاب   بايدسبة ي نويين واألدباء. «ايتصحيفا »وي  كتاب يف  «ايمصون يف األدب»وي  لي  
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ا ي  كتاب مفقود م رب األم اا؛ لم اا ايحديت ويي   ذا  و لبو  يالا اي سيكر ع لبيو  عو ذا لي  

لميا كتياب األم ياا ع مسدد   ريرولبو  الا اي سكر  كتاب  يف األم اا موجود يكد   ع الا اي سكر  ت ميذه

   كما دبق ملبوع.يكد   عحمد اي سكر ع فإن  مسددألبي ل

 ادم  ايحسن بن عبد اهلل اي سكر . :أبو أحمد

 ممن صدف يف ايتصحيف ايحافظ اإلمام ايدارقلدي ايمتوىف ددة ثالثمائة وخمسة وثمانين.

ميرة وجيدنا كتاب يا  دداد ايمفقيويكن حسب ع مي لن  يف ع   «صحي التَّ »ي  كتاب  ؒ وايدارقلدي 

ي يدار قلديي  «التصحيفات» يا  هدا يف ايجام ة مكتوب ع ي  لن  كتاب تبة ميلوطا  ايدرادا  اي   يف مك

فياهلل لع يم بحقيقية  عيكن ايكتاب ما تكاد تقرل مد  شيء صورة ورير واضحة ما فيها دلر تستليا لن تقرله

 .ذي 

يا اييلييب يف ة يف ايك وثيعد  ك ييرة ومبقوا يكن ايد   عفحسب ع مي لن  يف عداد ايمفقود تيب خصوص 

ا. «ايجاما ألخالق ايراو  وآداب ايساما»كتاب   نقل عد  ك ير 

ا:  إذ 

اَرُقْ نِيْ  - 772  َواْلَعْس،،،،،َكرِْي َوال،،،،،دَّ

 َصنََّفا 

َفا  َواِا َص،،،،حَّ  فِْيَم،،،،ا َل،،،،ُه َبْع،،،،ُض ال،،،،رُّ

 :التصحي  ُيتقى بأمور قد يسأا دائل  ذا ايتصحيف كيف يتقب؟ 

يمن لفواه ايشيوخع ل  لن يكون م  : باألخذ لر األوَّ األمْ  ييي  ع يب ايقيراءة مين      تميد ايلاييب يف ع م 

يا ايمتقديين ايم  طريق ايت   ايكتبع وإنما يكون عن يا حصيل ع ب ايمشايخ خصوص   تديين باي يبط وخصوص 

لصحاب ايييرة لصيحاب األديدان يف اي اييية اييذ  م يب يهيم عشيرون وثالثيون ولرب يون ديدة يف  يذا 

 ويبيدوه يلالهبم. عدوا اييلأ من ايصوابساعد م ع ب لن يتبي  ذه اييرة ايلوي ة يف اي  م ت  اي  مع فإن  

 يا ؤع يي  ك مية ال يقر تلو اشيتبه عع يي  اديماشتب  إذا مظاهناع كال  يف ش  راجا ايم  : لن ي  األمر الثاين

ي ر  ضبلها وي ر   يكي عشك ة يراجا إما كتب ايشروح لو كتب ايرواةكيفما وجد اع وإنما ما دامت م  

 كيف تقرل.
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: لن ي تدي باقتداء ايكتب ايمصححةع ايمحققية وال يأخيذ ل  ط  ية لو ل  نسيية يجيد ا األمر الثال 

ع فيك ير فيهيا ايتصيحيف  ألن ك ير من ايلب ا  ايتي قد تكون بين ليد  ايداس قد يكيون االعتدياء هبيا ق ييال 

 وايتحريف.

 يكي ال يقا في . ؛م رفة ايتصحيف وايتحريففيدبني ي لايب لن يكون عدده ذوق يف 

ر  وب  ها عجيبة من ذي  رريبةع مر يف ق ايا ايتصحيف وايتحريف لمور ب  ها  يف كتياب لحيد م م 

 يذه اميرلة مين  ئ يذه ايميرلة مين ايم جزاتي» :كتب يقوا يف ترجمة إحدى ايدساء يقوا: وقاا ابن عسياكر

 ل  ويد  من رير لب لم ماذا؟!ع ايم جزا 

 ال ش  لن  ذه ايك مة مشك ةع ما م دب لن ايمرلة م جزة؟ ماذا ف  ت حتب صار  م جزة ؟ف

يوكانت امرلة من ايم  :ر فإذا ب  يقوا ابن عساكرصد  ف ما رج دا إيب ايم   ا را  ل  لهنيا عاشيت ع  م  مير 

ع فتصحفت ك مة م     مرا  إيب م جزا .طويال 

يهم كتاب مين لجيل لن يحققيوا صيفحا  مدي  فمير بي  جاءين مرة لحد ايل بة يف ك ية ايشري ة وزع ع 

ا ييئال  «أمير القوا أق عهم» :حديت ا يف اي ييل لق هيم ديير  فقاا ايمصيدف يف ايكتياب نفسي  ل  لق هيم ديير 

ما يها م ديبع ميا يقل هيم؟ ف ميا رج ديا إييب األصيوا ( لمير ايقوم لقل هم؟: )يدقلا مدهم لحدع فما م دب

 بايقا  وايلاء وايفاء. «همأمير القوا أق فُ »اب يف اي بارة وخرجدا األثر وجدنا لن ايصو

اي ي يف لميير  :يرع فهو بم دب ايقيوا ايمشيهوردابة قلو  ل  بليئة ايس   :من قويهم (أق فهم)م دب 

ي فعلن األمير يدبني لن يسير بمشي ي دي كبع اير  
يف كي ال يتي    اي     اءع فيأمير ايقيوم يدبنيي لن ف     ف اي  

ا بليئ ا يكي ال يفوهتميسير   ايداس ويرتكوهنم خ فهم. م هم دير 

 ياو  ل  ايسياو  يف مواضا ك يرة يقوا: ي س   «التحف  الل يف »ويف طب ة من طب ا  كتاب 

ونراجا ادم  يذا ايرجيل وإذا ييي  اديم   ع ذا ايراو  لو  ذا ايرجل ذكره ايدارقلدي يف ايمحمدين

إذا بي  تصيحف اديم ايكتياب مين وقت  بايمحميدين؟! ف ميا تأم ديا فيي  محمدع وال ادم لبي  محمدع ما عال

ايدار قلدي ي  كتياب فكما ديأتيدا رواية ايقرين عن قريد ع  :ايمدب ع «ينايمحمد  »كتاب ايمدب  إيب كتاب 

 .«ايمحمدين»يكن تصحف يف ملبوعة ايتحفة اي ليفة إيب كتاب  «دب ايم  »ادم  
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ايكتييب بسييبب ق يية اييييرةع بسييبب عييدم ايمراج يية وايمقاب يية لن ايتصييحيفا  تك يير يف  :فايشييا د

إذا كان ق ييال  ف يحميد اهلل مين قيل ع يكن اي رة لن يقل ذي  عال لحد يس م من ايتصحيف عوألدباب ك يرة

 تصحيف .

صحي  الذي ل،م يق،  ص،احبه هذا من التَّ »يقوا ايحافظ ايمز  يف ذم من ي تمد ع ب ايصحف قاا: 

يحفع فإني  جير  طاييب اي  يم اييذ  لخيذ ع مي  مين م   :يقيوا «ح  واألخ،ذ منه،اإَل ْلى مجرد الصُّ  د ايص 

 ديك ر تصحيف  لما ايذ  دبق ولخذ اي  م عن اي  ماءع فإن  يقل تصحيف  وال يك ر في .

 يقوا ايحافظ اي راقي:

َفا  ..................................... َواِا َص،،،،حَّ  فِْيَم،،،،ا َل،،،،ُه َبْع،،،،ُض ال،،،،رُّ

ْولِيِّ ِسّتم َغيَّ،ر - 773   فِي اْلَمْتِن َكالصُّ

ِ  

 .................................... 

 :لن ايصيويي و يو لحيد األدبياء صيحف حيديت شرع اآلن يف ضرب لم  ة ايتصحيفع فمدهيا يقيوا:

 .«من صاا رمضان وأتبعه شيًئا من شوال» :صحف  وقاا «صاا رمضان وأتبعه سًتا من شوال نْ مَ »

ا ال يا إخو اع تيرى اي  مياء قيديم  يا يف ميا يكتيب قيديم  ة بايدسبة ي تصحيف ال تستنربوا وقوع  خصوص 

 .يج  ون ايدقط يف كل شيءع ايك مة ايتي يدا ايسياق ع يها ما يدقلوهنا

يديت   «ديت ا»ايك مة ايتي يدا ايسياق ع يها ال يدقلوهناع ل  م ال  ك مية  دن ثيم ديدة ايتياء كتب بي الث د 

ع ن ديت ا  يي شييئ ا؛ ألن ايرديم واحيدن نقطع فيأيت ايصويي و و يي  من ع ماء ايحديت يظيويرتكوهنا دو

ا   من يقرل ايميلوطا  ما يدقلون كل شيءع ما يدا ع ي  ايسياق يرتكون  يذكاء ايقارئ.مفاي  ماء ك ير 

ا  ذا ايم اا لن  صح    .ف دت ا وج  ها شيئ اإذ 

و ذا لمر عجييب ييدا ع يب لن  يذا  عإن  صحف ك مة :يواقا «ايتفسير»ر  صاحب بل ذكروا لن ايل  

يف دي ة ع مي  وم رفتي  وميا ذيي  وقيا يف شييء مين  ؒ ألن ايلير   عايتصحيف ال يسي م مدي  لحيد

 وديأتيدا من  و لجل من ايلر  وقا في . عايتصحيف

يو و ع   عف ادم صحابي؛ محمد بن جرير صح  ؒ ايلر   إن :قاا صيحف  وج  ي   رد  تبة بن ايم 

 بايذاا وال ش  لن  ذا ادم رريب وال ررابة يف لن يصحف. رذ  بعتبة بن اي
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لع،ن رس،ول اهَّلل » :ذكر  دا ايحافظ اي راقيي لم  ية ك ييرة ي تصيحيف ب يد ا طرييفع ل  مي ال  حيديت

ليابون فزعيوا مين  يذا حع فاي« ،بَح ليهققون ا» :وب  هم ج    «الذين يهققون الُخ ب ♀

يييأتون بنرائييب األيفيياظ تق يير  م دييب ايييذين يتق ييرون يف كالمهييم و ايحييديت وايمقصييود هبييذا ايحييديت

 دقهم.وتش

 ثم قاا:

َوَأْطَلُق،،،ْوا التَّْص،،،ِحْيَ  فِْيَم،،،ا  - 775

 َظَهَرا

 َكَقْولِ،،،،ِه: اْح،،،،َتَجَم َمَك،،،،اَن اْحَتَج،،،،را 

 

 

بين حجير افرق بين ايتصحيف وايتحرييف ميدهم ايحيافظ ب ض اي  ماء ي   ع دا قبل لن لذكر  ذا ايبيت

ا بين ايتصيحيف وايتحرييف:« ايد ز ة»يف  ؒ  ع ايتصيحيف ميا كيان يف اييدقطفيقيوا:  يرى لن  داك فرق 

 ر  ذا تصحيف يف ماذا؟ذ  ب  در يصحف إيب ابن ايفم ال   ذا ايذ  مر ابن ايد  ع وايتحريف ما كان يف ايشكل

 يف ايدقطع  و تصحيف.

ب   ب  ان جيكن إذا كان ايتصحيف يف ايشكل يف ضبط ايك مة ح 
لو اي ك  م ال  ك ير مين اييرواة  عان    ح 

بان»بايكسر  بان بن وادا  «ح  بان بن ايهالا ح  بيان بين  يالا لو فيإذا ري ي -بفيت  ايحياء- ذه ح  ر وج  ي  ح 

بان بايدصب قايوا ا عدد ايحافظ  ع ذا تحريف :ح   .بن حجر ومن تب  اويي  تصحيف 

 ص  يكن لر ب اي  ماء ع ب لن ايت  
ريف بم دب واحدع فيقا ع ب ما كان ايتنييير فيي  بيايدقط حف وايت  ي  ح 

ا. ا وتحريف   لو بايشكل ك   ب د تصحيف 

 لما قوي :

َوَأْطَلُق،،،ْوا التَّْص،،،ِحْيَ  فِْيَم،،،ا  - 775

 َظَهَرا

 َكَقْولِ،،،،ِه: اْح،،،،َتَجَم َمَك،،،،اَن اْحَتَج،،،،را 

 

 

بداا حر  مكان حير  م يل بل ما كان في  إ عن  قد يل ق ايتصحيف يي  فقط يف ما رير نقل إ :يقوا

اح،تجم »قايوا  ذا ايحديت صحف  ابين يهي ية فقياا:  «احتجر يف المسجد ♀ن النبي إ»حديت 

يا ي ديي  :وم دب احتجر   م(احتج)احتجر( )ع فج ل «يف المسجد ♀النبي  ج يل يي  مكان يا خاص 

احتجير فيالن: ل   :مايموضا ايمدفردع ومين قيويه :جرةع ايحجرة قايوامن ايح   :يص ي في  من قويهم م ال  

ا ج ل فيها عالما  ومديارا  مين لجيل لن يحوز يا يدفسي ع فم ديب  ل  ج يل  (احتج،ر)ج ل يدفس  لرض 

ا يص ي في ع فصحف  ابن يهي ة  ا خاص   .«احتجم يف المسجد»ع فج    ؒ يدفس  موض  

ا من ايتصحيفا  قاا:   لي  
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 َوَواِص،،لب بَِعاِص،،َم َواألَْح،،َدُب  - 776

 

ُب،،،،وابِ،،،،َأْحَوَل َتْص،،،،   ِحْيَ  َس،،،،ْمَع َلقَّ

يقيرل ك مية  عظير بسيبب ايبصيرمن لنواع ايتصحيف ايتصحيف ايذ  م ب لر بي  تصيحيف بسيبب ايد   

 .ر يقرل ا ايدذرع يقرل دت ا شيئ ا  ذا تصحيف بسبب ايبصرد  يقرل ا احتجمع يقرل ايد   (احتجر

ب  يهم عاصيم ذيي  حيديت واصيل األحيدب ديم    : مينيكن قيد يقيا ايتصيحيف بسيبب ايسيما

 بسبب لن وزن ايك متين واحداع فظن  ذا  ذا. عاألحوا

ا  ◙يقصدون ب  حديت ابن مس ود   .«؟أي الذنب أْظم»مرفوع 

 ذا ايحديت يف إدداده واصل األحدبع فج    ب ض اييرواة عاصيم األحيواع و يذا ال يشيتب   :قايوا

نع وإنميا ايظيا ر لن اييراو  ديم  ؛ ال يشيتبهامن حيت ايدظر عاصم األحوا بواصل األحدب يف ايكتابية 

 دما ايشيخ يقوا عن واصل األحدبع فذ ب دم   إيب لن  قاا عن عاصم األحوا.

يوذكيروه يف تصحيف  ديا ررييب   بة بين حجياج ع يب تصيحيف ديما و يو ررييبع ونسيبوه إييب ش 

بن ايحجاج   بةإن ش   :نسبوا ايتصحيف إيب من  و لجل من ابن جريرع فقايوا :ولذلك قلت لكم قبل قليل

ُْ ميةع فج  ي  ق     دما حديت خايدع حديت يروي  خاييد بين ع   ا  يذا صيحي  ف ، رْ مال،ك ب،ن  ع ررييب جيد 

 يكين ع قمية وعرفلية ييي  ع يب وزن واحيد إال إذا كيان اييراو  صيحف عرفلية عماي  ع ب وزن خاييد

 .بايفت  وج    عرف لةع فظدوا لن  يقوا ع قمة

 ا يذ :حتيب قيايوا عإنما  و خايد بن ع قمية ال مايي  بين عرفليةف في  ش بةع وصح   :قايوا :  ب كل  ف

 االدم رير موجود ماي  بن عرفلة.

 قاا:

 

نَ،،َ هْ  - 777 َْ َ  اْلَمْعنَ،،ى إَِم،،اُا   َوَص،،حَّ

 

 َظ،،،،،نَّ اْلَقبِْي،،،،،َل بَح،،،،،ِدْيِ  اْلَعنَ،،،،،َ هْ  

 سر ا بتفسيير  فيكن ي   عمن لنواع ايتصحيف تصحيف ايم دبع ل  لن  يقرل ايك مة ع ب ايصواب :قايوا 

يب ايم   د  خلأع فذكروا لن لبا مودب محمد بن ايم   ف حيديت لن ايدبيي  :قيايوا (ال، من العن، يبيي)ب  ق  صيح 

ع «يص،لي إلين،ا ♀ك،ان رس،ول اهَّلل »ص ب إيب عدزهع فصحف م داهع فكان يقوا:  ♀

 ف  لشد من ذي ع قاا:ن  صح  إ :قايوا بل «عدزة»ل  إيب قوم  
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 نَّ ُس،،ُكْوَن َنْونِ،،هْ َوَبْعُض،،ُهْم َظ،، - 778

 

،،،،ي ُظنُْونِ،،،،هْ  
 َفق،،،،اَل: َش،،،،َااب َخ،،،،اَب فِ

 .شاةي دي  كان يص ي إيب عدزة ♀ل  لن ايدبي  

قياا ذيي  ع يب ديبيل إنميا بايدسبة إيب ما نسيب إييب لبيي موديب ايزمديي ذكير ب  يهم لني   ف  ب كل  

 ولما  ذا ايدوع األخيرع فدسب إيب لعرابي. عزاح ال ع ب دبيل ايجدايم  

صيي ب ن صييبت بييين يدييي  شيياةع  ذاكييان إ ♀لنيي  زعييم لن ايدبييي  قييوا ايحيياكم: عيين لعرابييي  ي

 سمب بايجهل ايمركب ايجهل ايمركب.ثم رواه بايم دبع ل   ذا ما ي   -بإدكان ايدون-ف عدزة وصح  

ا م   ا ايحافظ اي راقي وذكر لي   ومن لم  ة تصحيف ايم ديب ميا ذكيره  يف ايشرح قاا: ؒ  اال  طريف 

ابي عن ب ض شيوخ  يف ايحديت لن  يما روى حديت ايدهي عن ايتح ييق ييوم ايجم ية قبيل ايصيالة اييل  

قاا ب  هم: ما ح قت رلدي قبل ايصالة مدذ لرب ين ددةع فهم مد  تح يق ايرؤوسع وإنما ايميراد تح ييق 

اع واهلل لع م.  ايداس ح  ق 

ا من تصحيف ايم دب.  فهذا لي  

 نكتفي بهذا القدر

 ايب ل ع   مواهلل ت    

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1026 

 

َؤال  ما مدى صحة ما يذكر يف لصوا ايفق  من لن اآلحاد ال يدسخ ايمتواتر؟ :السُّ

ا لن لك ر اي  ماء ع ب  ذا لن حديت اآلحاد ال يدسيخ ايمتيواترع ويي :ع ب كل   :الَجَواب ذي  ي يز جيد 

ا يوجد م اا صحي  يحديت من اآلحاد يدسخ حيدي  ا ي عمتيواتر  وجيوده تجيد فيي  مقياا مين     ر  حتيب ييو ف 

 حيت ثبو  ايدسخ لو نفي .

َؤال  لخوكم يقارن بيوم آخر ما يوم اي الثاء بايدسبة ي درس. :السُّ

وايمدسييوخ ولخييذنا  دردييين اآلن لخييذنا ايدادييخاييييوم لنييتم تالحظييون نحيين نأخييذ يف  :الَج،،َواب

يي عوإال يف ايك يية نأخيذ كييل درس يف محاضيرة عايتصيحيف دةع فواق ي يا نحين نأخييذ لو محاضيرتين ع يب ح 

 لعانكم اهلل ع ب طوا ايج وس.يكن  عدردين

َؤال  ما  و لجما كتاب يف ايتصحيف وايمصحفين؟ :السُّ

د اي سيكر  و يو ملبيوع ألبيي لحمي «حدثينم  ايتصحيفا  »لجما كتاب بين ليديدا كتاب  :الَجَواب

 يف ثالثة مج دا  تحقيق ايشيخ محمود ميرة.

َؤال  ل ا عيها؟وا فيها ميلوطا  يم ي   ل  داك مكتبا  يف ب ض ايد   :السُّ

إنميا قيد يكيون ب يض ايكتيب  عايم رو  من مكتبا  ايميلوطا  مل ا ع يهيا :ع ب كل   :الَجَواب

 صيداديق ييم تييرج ي دياسع ربميا يوجيد  يذاع إنميا وتكيون يف عبم دب لهنا يم تفهيرس فيها تكون مجهوية

مكتوب ومتياح وال نحتياج إييب مزييدع وإنميا  -ايحمد هلل-دا ما نحتاج إيي  يف ديددا من ع مع فإن  ايذ  يهم  

يا  عزيادة ايفائدةمن إيب وقت  ي  كتشف من وقت   ذه ايميلوطا  ايتي ت   ف يسيت مين بياب لن فيهيا ع م 

ا لميا ميا تقيوم بي  و عإنميا  يي فيهيا زييادة ع يم وزييادة فائيدة ذا ما يقاع  ذه األمةع وكان ميفي ا ع ب  عمهم 

 ايحجة ع ب ايداسع فإن  متاح وموجود من ف ل اهلل ت ايب.

ايب ل ع   م  واهلل ت   

ي ن.
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح   وص   ب اهلل ود  م ع   ب ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َتِلُف ع  َحِدْيِثُمْخ

 َواْلَم،،،ْتُن إِْن َناَف،،،اُه َم،،،ْتنب آَخ،،،رُ  - 779

 

 َوَأْمَك،،،،،،َن اْلَجْم،،،،،،ُع َف،،،،،،َلَ َتنَ،،،،،،اُفرُ  

،ْدَوى - 780  َْ  َكَم،ْتِن َلَ ُي،ْوِرُد َم،ْع َلَ 

 

،،،،،،ْدَوا  َْ ،،،،،،رَّ 
 َف،،،،،،النَّْفُي لِل َّْب،،،،،،ِع َوفِ

َم،ْل بِ،هِ  - 781  ْْ  َأْوَلَ َففِْن َنْس، ب َب،َدا َفا

 

َمَل،،،،،ْن بِاألَْش،،،،،َبهِ َأْو َلَ َف،،،،،رَ   ْْ ْل َوا  جِّ

 َخِفيُّ عإِلْرَسهِل َوع  َمِزْيُد ِفي عإِلْسَنهِد 

َق،،،،،اءِ  - 782 ،،،،،َماِ  َوالِلِّ ،،،،،َدُا السَّ َْ  َو

 

 َيْب،،،،،ُدو بِ،،،،،ِه اإِلْرَس،،،،،اُل ُذْو اْلَخَف،،،،،اءِ  

،نَْد  - 783  ،ي السَّ
 َكَذا ِزَياَدُا اْسِم َراَو فِ

 

 دْ إِْن َك،،،،،اَن َحْذُف،،،،،ُه بَِع،،،،،ْن فِْي،،،،،ِه َورَ  

 َوإِْن بَِتْحِدْيَ  َأَتى َفاْلُحْكُم َل،هْ  - 784 

 

 َم،،،،َع اْحتَِم،،،،اِل َكْونِ،،،،ِه َق،،،،ْد حَمَل،،،،هْ  

ْن ُكلو اَلَّ َحْيُ  َما ِزْيَد َوَق،عْ  - 785  َْ 

 

 َوْهمم َوفِي َذْي،ِن اْلَخ ِْي،ُب َق،ْد َجَم،عْ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 ن من لنواع ع وم ايحديت:فيما قرل لخوكم نوعي ؒ ذكر ايحافظ اي راقي 

 : ميت ف ايحديت.األول

ا ثالًثاع : خفي اإلددادوالثاين ًْ  : و و ايمزيد من متصل األدانيد.وضم إليهم نو

ين و و ميت ف ايحديتع فهذا من األنواع ايتي قياا ل يل اي  يم: إنميا يتصيد   :و  األولأما النَّ  ى يي  م 

رفوجما بين ايفق  ا باينوص ع ب م اين األحاديت وفقه .  وايحديت من األئمة ايذين ع 

  اع فيوفييق بيدهمييا لو يييرج  ت ييادان يف ايم دييب ظييا ر  لن يييأيت حييدي ان م   :والم،،راد بمختل،،  الح،،دي 

 ع ب اآلخر. لحد ما

ث :فاذًذا تتلاف اثادي      علن يييأيت حيدي ان مت يادان يف ايظييا رع فيقيوم اي ييايم لو ايفقيي  لو ايمحييدِّ

فإني   علو إذا ييم يمكين ايجمياع ما عيل م ديبع واآلخير ع يب م ديب آخيرحيد وفق بيدهما بحيت يحمل لفي  

 يرج  لحد ايحدي ين ع ب اآلخر.
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   ويذي  قاا:

 َواْلَم،،،ْتُن إِْن َناَف،،،اُه َم،،،ْتنب آَخ،،،رُ  - 779

 

 َوَأْمَك،،،،،،َن اْلَجْم،،،،،،ُع َف،،،،،،َلَ َتنَ،،،،،،اُفرُ  

 ديأيت يف األم  ة. ل  كان  ذان ايمتدان لحد ما ي اد اآلخر يف ايم دب كما (نافاه)فم دب  

ألن بايدسبة ي قرآن  يو  عألن ايوحي ال يت ار  ب    ما ب ض عبحسب ايظا ر  اد  ويكن  ذا ايت  

يي۵كييالم اهلل  مكيين لن يت يياد ايييوحيع وإنمييا  ييذا ع فييال ي  ▐ة  ييي وحييي ميين اهلل د  ع وكييذي  ايس 

ن يظن لن  داك ت اد.  بحسب ف هم م 

ن وجد شيئ ا من ذيي  ف ييأتدي بي  إن  ال يوج»: ؒ بن خزيمة اويذي  قاا  د حدي ان مت ادانع وم 

 .«ألجما ي  بيدهما

إنيي  ال يوجييد حييدي ان صييحيحان  :يقييوا -وه،،و كم،،ا يق،،ال إم،،اا األئم،،  يف زمان،،ه -فهييذا ابيين خزيميية 

جد شيئ ا من ذي  ف  ي  لن يأيت بي  إييب م يل  مت ادينع حدي ان صحيحان مت ادين يكونا مت ادينع وإن و 

 ايرادخع فإن  يبين ي  وج  ايجما بيدهما.  ذا اي ايم

اعتدب ل ل اي  م هبذا ايدوع من لنيواع ع يوم ايحيديت فيأيفوا فيي  مصيدفا  مفيردةع بيل لي يف فيي  مين 

 كتاب اختال  ايحديت. ؒ ايقديم اإلمام ايشاف ي 

م ِّيل يي  ي  ايدظر يف  ذا ايباب ويستوعب ع وإنميا قصيد لن  ذكر ل ل اي  م يم يقصد لن يستويف و و كما 

 بأم  ة من األحاديت ايفقهية ايتي ظا ر ا ايت ار  وبي ن وج  ايجما بيدها.

ا واإلمام ايشاف ي  «األا»ملبوع ما كتاب  يليف   ويذي   و جزء   ا مفرد  ير  وملبوع لي   بديا لني  تيويف م 

 ددة لربا ومائتين.

ت ودب ين ومائتينع ولي يف كتياب اهلل بن مس م بن قتيبة ايمتوىف ددة د ع عبدؒ بن قتيبة اثم تاله 

م فيي  بمقدمية ب ينية يف  يذا ايفينع وجميا بيين  «تأويل مختل  الحدي » ا لن  قيد  و و كتاب مهم خصوص 

يا كتيياب بيين قتيبيية ملبييوعع  عيدد ال بييأس بيي  ميين األحاديييت ديواء   لكانييت لحاديييت عقدييية لو فقهيييةع واي  

 وموجود بين ليديدا.

دِّفت  كتياب مشيكل ايحيديت  - يذا ايديوع ورييره تيف  ذا ايدوعع وإن شم ومن لكر ايكتب ايتي ص 

اع يكدي   ي لحاو ع ايمتوىف ددة إحدى وعشرين وثالثمائةع و و كتاب   كبير قريب من خمسية عشير مج يد 
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ع وكذي  األحاديت ايتي يكون فيها إشيكااع وييو ييم يكين مين يورد في  األحاديت ايتي ظا ر ا ايت ار   

وقييد اعتدييب ع حجييم  ييذا ايكتيياب حتييب ب يي   ييذا ايحييدويييذي  عظييم  عايظييا رةبيياب ت ييار  األحاديييت 

ا يف ايردائل اي  مي   دائل اي  مية يف ميت ف ايحيديت ةع ومن اير  ايباح ون ايم اصرون هبذا ايدوع خصوص 

ألئميةع عدد اإلمام لحمدع وكذي  ميت ف ايحديت عن ابن ايقيمع وعدد شييخ اإلديالمع وعديد عيدد مين ا

ا  ذه ب ض ايمصدفا  يف ميت ف ايحديت.ع ا ملبوع ومتداواوك ير مده  إذ 

 يقوا ايحافظ اي راقي:

 َواْلَم،،،ْتُن إِْن َناَف،،،اُه َم،،،ْتنب آَخ،،،رُ  - 779

 

 َوَأْمَك،،،،،،َن اْلَجْم،،،،،،ُع َف،،،،،،َلَ َتنَ،،،،،،اُفرُ  

،ْدَوى - 780  َْ  َكَم،ْتِن َلَ ُي،ْوِرُد َم،ْع َلَ 

 

،،،،،،ْدَوا  َْ ،،،،،،رَّ 
 َف،،،،،،النَّْفُي لِل َّْب،،،،،،ِع َوفِ

ألن عديدنا يف ايت اميل بيين  عإذا لمكن ايجما بين ايحدي ين فهذا األويب و ذا  و مده  اي  ماء :يقوا 

 يب األوا فاألوا.يت ار  عددنا عدة لدااألحاديت ايتي ظا ر ا اي

ألن إذا جم ييت بييين  عقييدم ع ييب ايرتجييي ع فييايجما مقييدم ع ييب ايرتجييي : ايجميياع ايجمييا م  أوَلً 

(ع الجمع واجب مت،ى م،ا أمكن،ا)ف ذي  قايوا: ع ا رجحت فإن  ت ني لحد ماذإايحدي ين اعم تهماع بيدما 

فيايجما مقيدم ع يب ايرتجيي ع فيأوا طريقية ولدي وب ي تييذ ميا األحادييت ايتيي ظا ر يا ايت يار   يو 

 محاوية ايجما بيدها.

ثم ب د ذي  إذا يم يمكن ايجمياع فيدقيل اي يايم إييب ايرتجيي ع فييرج  ايحيديت األقيوى مين حييت 

 .-إن شاء اهلل ت ايب-و ع لو ايحديت األقوى من حيت ايدالية كما ديأتيدا يف لم  ة لوج  ايرتجي  اي ب

ر  ايتاريخ فإن  ي  مل  ر  ايتاريخع فإن  ي دتقل إيب ايدسخع إذا ع  إذا يم يمكن ايجما وال ايرتجي ع وع 

 بايدسخ.

ر  ايتاريخع وال اي يايم لو ايفقيي  يتوقيف يف  يذين ايرتجيي ع فيإن ي مكن  وإذا يم يمكن ايجما وال ع 

وع وييم يجيد مكين لن يت اميل هبيا ميا اييد  يذ جمييا األدياييب ايتيي ي  ألن  ات   عال لدر  :ايحدي ين ويقوا

ا ال ي جما وال ي رتجي  وال ي دسخع ففي  ذه ايحاية يتوق   ال لدر  وج  ايجميا بيين  يذه  :ف ويقواوجه 

 األحاديت.

ع ما حيديت: «َل ْدوى وَل طِيرا»بم اا يميت ف ايحديتع و و حديت: م  ل ايحافظ اي راقي  هدا 

رَّ ِمن المجذوا فِرارٍ ِمن األسد»
 .«فِ
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دوى»ايحديت األوا:  َْ  ع في  نفي ي  دوى.«َل 

،،رَّ م،،ن المج،،ذوا فِ،،رارٍ ِم،،ن األس،،د»وايحييديت اي يياين: 
ع فييي  إثباهتيياع وإال يميياذا يييؤمر بييايفرار ميين «فِ

دوىع ت ارضانع فايحديت األوا فيي  نفيي ي  ي دىع فهذا ظا ر ايحدي ين لهنما م  ايمجذوم إال ميافة لن ي  

 فاي  ماء جم وا بين ايحدي ين بأوج  مدها:ع وايحديت اي اين في  إثباهتا

 دا و و لظهر ا ايمدفي  هدا ما كان ي تقده ل ل ايجا  ية من لن األميرا  تدتقيل اإن ايمدفي   :قايوا

هيا ل يل ايجا  يية ع ل  نفيي ي  يدوى ايتيي يظد  «َل ْدوى»حت ايقدرع فهذا قوي : ت داخ ة   بلب هاع وييست  

 .۵من لن األمرا  تدتقل بدفسها وت د ع وييست داخ ة تحت قدر اهلل 

رَّ ِمن المجذوا فِرارٍ ِمن األسد»ولما ايحديت اي اين: 
ع فهو إثبا  لن ميايلية ايميريض قيد تكيون «فِ

جيد ايمسيبب كسيائر األديبابع ب  وإذا كان كيذي  ر  دبب ا من لدباب انتقاا ايمر ع  ميا إذا وجيد ايسيبب و 

 اإلنسان يف ل لدباب ا ألمور عديدة قد تحصل وقد ال تحصل.

ييا بأنيي  ديييدتقل ايميير ع وإنمييا  ييذه ايميايليية دييبب ميين  ا جازم  ا ميايليية ايمييريض ييسييت لميير  فييإذ 

يايط ايمريض اييذ  يدبني ي مرء لال ي  ف ذي   عاألدباب فربما انتقل ايمر  بسبب  ذا ايسبب ايموجود

 يكون م   م ل  ذه األمرا  ايم دية.

ا مين  يذ األميرا   يي بسييبب  وييذي  اآلن يف ايليب ايحيديت  يذا لمير   واضي  مين ناحيية لن ك يير 

ايفيرودا  وايبكرتيياع و يذه األميورع و يذه قيد تكيون ميا ايميايلية قيد تكيون ديبب ا مين لديباب انتقياا 

 .ايمر  إيب شيو آخر

  ع ولن ي۵فكما تقدم ل ل ايجا  ية يظدون لن  ذه األمرا  خارجة عين قيدر اهلل  :أما الحدي  األول

ع بم ديب نفيي «َل ْ،دوى»ف يذك جياء  يذا ايحيديت:  عيايلة البد من ان يمر   ذا ايميريضبمجرد ايم  

 ي  دوى ايتي كان يظدها ل ل ايجا  ية.

وقيد يوجيد  ع ي ميايلة دبب من لديباب انتقايهياا  األمرفهو إثبا  لن  ذه  :وأما الحدي  الثاين

 ال نليل ايكالم يف ذكر ا. ة ذا لظهر األوج ع وذكر  لوج  لخرى ك يرع سببويدتفي ايم   عايسبب

بن حجر  يذا لصي  مدي ع ايوجي   يذا اييذ  ذكيره ابين ايصيالح  يذا احتب ايوج  ايذ  ذكره ايحافظ 

 ع وتب   اي راقي وتب   ايك ير من ل ل اي  م.ؒ  ايوج  ايذ  ذكرناه  و ايذ  ذكره ابن ايصالح
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ايمدفي لن ل ل ايجا  يية كيانوا يظديون لن  يذه األميرا  بلب هيا ي دي ؛ (َفالنَّْفُي لِل َّْبعِ ) ف ذي  قاا:

ع ةى ايتيي يظدهيا ل يل ايجا  يية مدفي يوع  ذه اي يد«َل ْدوى»ت د ع ولهنا خارجة عن ايقدرع فهذا ايمدفي 

 بيت يف ايشيرع ويف ايليب ويف اي قيل كميا  يو م  يوم ووجيود م   فهيذا لمير   عديبب يكن ميايلية ايميريض

 ايسبب ال يقت ي وجود ايمسبب.

 فتدتقل إيب ايرتجي . عوإن يم يمكن ايجما بين ايحدي يني دي  (َلَ  َأوْ )قاا: 

 مقدمية»يف  ؒ كبيرةع ممين اعتديب هبيا ايحيافظ ايحيازمي  ولوج  ايرتجي  اعتدب اي  ماء هبا عداية  

صيها  «ايتقيييد واإلي ياح»ويف  «األيفيية»وجياء ايحيافظ اي راقيي يف شيرح ع «كتاب  ايدادخ وايمدسيوخ ف ي 

 وزاد ع ي  لوج  ايرتجي  ايرتجي  بين األحاديت.

 ذكر من لوج  ايرتجي  ك رة ايرواةع ايحديت ايذ  يكون روات  لك ر ي رج  ع يب ايحيديت ايفيرد م ال  

 اينريب ونحوه.

 كون لحد ايراويين لتقين ولحفيظع فحيديت ايحيافظ ايميتقن لرجي  مين جه الترجيلأيًضا من أو :

 حديت ايراو  ايذ  دون  يف ايحفظ واإلتقان.

 :لن يكيون اييراو  لحسين ديياق ايحيديت ولحسين ادتقصياءه؛ يييذي   ذك،ر م،ن أوج،ه الت،رجيل

اي يبطع فهيذا نيوع ذكروا ان ذ كر ايحديت يف ضمن قصة  ذا يدا ع ب ضبط ايحيديتع  يذا مين دالال  

 من لنواع ايرتجي .

 كون ايراو  لك ر مالزمة يشيي  من اآلخرع ما دام لن  لك ر مالزمية فهيذا أيًضا من اوجه الترجيل :

 يكون لتقن يف روايت  عن ذي  ايشيخ.

 كيون اييراو  ديما ايحيديت مين مشيايخ ب يدهع فأ يل ب يد ايرجيل لتقين ذكر من أوجه الترجيل :

 ع ب وج  اإلجماا.يحدي   من رير م 

 كون ايراو  صاحب كتاب يرجا إيي ؛ ألن ايحفظ خيوان كميا يف دروس من أوجه الترجيل قال :

 م ت.

 : من لوج  ايرتجي  لن يكون ايمتن يم يدخ   ايتيصيو.من ناحي  المتن قال

ييو واآلخيير بيياق  ع ييب عموميي ع قيياا  م و ايييذ  يييم ايييد  قييد  ي   :ل  إذا جاءنييا حييدي ان لحييد ما قييد خ 

صو.  ي يصو ع ب ايذ  قد خ 
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 ذا مين  :ي فر  وبراءة ي ذمةع فيقوا : لن يكون يف لحد ايحدي ين احتيا   من أوجه الترجيل قال 

 لوج  ايرتجي .

ا من لوج  ايرتجي ع وبيين يف خاليهيا لن  يذه األوجي  قيد يكيون ب  يها م لن  ذكر خمسين وجه  ه  ايم  

 كر ا ودرد ا قد يستفيد مد  ب ض ايمستفيدين.محل نظرع وقد ي يايف فيها اي اي مع يكن ذ

َمْل بِهِ ) قاا: ْْ ير   :يقواع (َففِْن َنْس ب َبَدا َفا اريخع ففيي  يذه ايحايية األمير ايت ي    إذا يم يمكين ايجميا وع 

 ا لم  ة يف ايدرس ايماضي ع ب ذي .د  ب   إن  ذا ايحديت مدسوخ ومر   :قااواض  في  

 يف ايتاريخ فرتج  ايحديت بأحد األوج  ايت ذكرنا ب  ها فيما م ب. ل  إذا يم يروا؛ (َلَ  َأوْ )قاا: 

ا يو لرد  ايدظر يف األحاديت ايمت ارضة يف ايظا ر إيب لوال    : إذا لمكن ايجما فيجب ايجما.إذ 

 ير  ايتياريخع فإذا يم يمكن ايجما وييم ي  ع ر  ايتاريخ في مل بايدسخوع   عإذا يم يمكن ايجما :ثانًيا

 جي .فيؤخذ بايرت

 الثة ك ها فيتوقف يف  ذا ايحديت.مكن  ذه اي   : إذا يم ي  ابع والمرتب  الرَّ 

ا طاييب اي  يم اييذ  ييم ييتمكن يف  يذا اي  يمع إذا ييم يظهير يي  وجي  ايتوق   ف قد يحتاج إيي  خصوص 

د حتيب يزيي   يي  لن يتوقيف حتيب يسيأا رييرهع لوف عرجي  وال ايدسيخايجما بيين ايحيدي ينع وال وجي  ايت ي

 ا.اايمسأية بح  ا ويستقصي ما فيها من لقو

ا  ذا ما يت  ق بميت ف ايحديت.  إذ 

ب ب د ذي  ايحافظ اي راقي قاا:  بو 

 (َخِفيُّ اإِلْرَساِل َواْلَمِ ْيُد ِفي اإِلْسنَادِ )

 ذكر  هدا نوعين من لنواع ع وم ايحديت  ما:

ل  -1 د  ر   اييفي.ايم 

 وايمزيد يف متصل األدانيد. -2

  :لمرسل الخفيأما ا
 
 ع ب لن اإلرداا نوعان: فمبدي

 : اإلرداا ايظا ر.و  األولنَّ ال

 : اإلرداا اييفي.و  الثاينوالنَّ 
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او   ا ر فهو لن يرو  لما اإلرداا ايظ   واييراو  عدي  مين تبيا   صيحابيراو  مي ال  ع عمن ييم ي اصيراير 

ألن  عذا إديداد ظيا ر اإلردياا ديا  ياف ¶إذا روى عن ابن عمر  ؒ  اإلمام ماي  فم ال  ع األتباع

ا  ا رع مايي  عين سمب اإلرداا ايظيف عصر آخرع فهذا ي   ¶يف عصرع وابن عمر  ؒ اإلمام مايك 

:  و لن يرو  عمن دما مد  ميا ييم يسيم   فلذلك قالع لما اإلرداا اييفي فأنواعع ابن عمر إرداا ظا ر

 .مد ع  ذا ايدوع األوا

 م يسما مد .: لن يرو  عمن يقي  ويالنو  الثاين

 : لن يرو  عمن عاصره ويم ي ق .النو  الثال 

 كما ذكر  هدا ايحافظ اي راقي يف ايشرح.

ا ايمرس اييفي لنواعع وت  ر   ذه األنواع كما نو يف بداية ايفصل قاا:  إذ 

َق،،،،،اءِ  - 782 ،،،،،َماِ  َوالِلِّ ،،،،،َدُا السَّ َْ  َو

 

 َيْب،،،،،ُدو بِ،،،،،ِه اإِلْرَس،،،،،اُل ُذْو اْلَخَف،،،،،اءِ  

او   ن إذا دما م   خفي. ويم يسما مد   ذا ايحديتع فهذا إرداا   علحاديتاير 

 ويم يسما مد   ذا إرداا خفي. عإذا يقي 

 خفي. إذا عاصره ويم ي ق ع فهذا إرداا  

ا ب دم ايسماع واي قاء ي  ر  إرداا خفي.  فإذ 

ا  داك تداخل بين اإلرداا اييفي وايتيديي  :وهي قد يقول قائل عتأيت  هدا نقلة -ألن ايتيديي   عإذ 

  و لن يرو  ايراو  عمن يسم   مد  ما يسم   مد  مو ما دماع  مد . -كما مر م دا

 اإلرداا اييفي . :والنو  أألول من أنوا 

ال ش  لن اإلرداا اييفي وايتديي  متداخالنع ويمكن ان يدخل ايتديي  يف ضمن لنواع اإلردياا 

 فهو تديي . اييفيع فإذا لو م ايراو  ايسماع و و يم يسما

 إذا لو م ايراو  اي قاءع و و يم ي ق ع فهو تديي .

جد اإليهام لو ن و ع ي ع فإن  ذا من ايتديي ع ويدخل يف اإلرداا.  فإذا و 

ا من اإلرداا اييفي ا يكون ايتديي  نوع  ف ذي  ايدوع األوا  ذا لن ييرو  اييراو  عمين ديما  عفإذ 

ن وقا في  يحكم يف اينايب يحكمون ع  عمد  ما يم يسما مد  ياد ي  بأن  مديِّ ع م  ع يي  بأني  ميديِّ ع إذا ايد ق 

 روى ايراو  عمن دما مد  ما يم يسم   يحكمون ع ي  بأن  مديِّ .
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قيدم ولؤخير ولنا ديو  ل   ع: وي  ر  خفي اإلرداا بأمورؒ  دا يف ايشرح يقوا ايحافظ اي راقي 

 فيها يكي ال تشتب .

يا بيدوع  يو قياا بيدو إميام ع يب ذيي  لو نحيوهع ع يب اع  مد  م  : ان ي  ر  عدم دماألمر األول ل ق 

األنسب لن يقاتل بدو ايراو  نفس  من لجل لن يدلبق ع ب ايم اا بشكل واضي ع ويكيي ال يتيداخل ميا 

 ايدوع ايذ  دبق  بحسب ترتيب .

ا ي  ر  اإلرداا اييفيع وي   و روايية  ر  عدم ايسماع بدو ايراو  نفس ع م اا ذي  قاا: حديت لإذ 

 اهلل بن مس ود. ع عن لبي  لبو عبيدة تاب ي يرو  عن لبي  عبد◙اهلل بن مس ود  لبي عبيدة بن عبد

و    يكن  ئل عن روايت  عن ابن مر   يل   شييئ ا قياا: ال.س ود فقيل ي :  يل تيذكر مين عبيداهللعد  لن  د 

 فقاا ال لذكر. ؟تذكر لن  دم ت مد  شيئ ا

ير  فيي   عمن لنواع اإلردياا اييفيي ابن مس ود عن لبي   ي نوع  ت  عن ع ب لن رواي فهذا نو   ألني  ع 

ا حيدما تويف لبوه لبو عبيدة ابد ا ي بداهللعدم ايسماعع وإن كان  ف ذي  راييب روايتي  إن ييم  عيكد  كان صنير 

ا جيد   عيكن انقلاعها خفي عيكن جمي ها مرد ة مدقل ة اع ألن األصل لن االبن لدرك لباهع ويم يكن صينير 

 إًذا هذا النو  األول. يمكن لن يسما مد  شيءع يكن كما قاا ال يذكر عن لبي  شيئ ا.

 : لن يدو ايراو  نفس  ان  يم يسما.النو  األول

فالن ييم يسيمع  :: ايذ  ي  ر  ب   ذا اإلرداا اييفي: لن يدو األئمة ع ب ذي ع يقويوناينالنو  الثَّ 

 لو يم ي ق  فالن ا.

اي زييز  مين روايية عمير بين عبيد ؒ   ي راقي م اال  حديت رواه ابين ماجيا وضرب يذي  ايحافظ

 .«رحم اهَّلل حارس الحرس»قاا:  ♀ع عن عقبة بن عامرع عن ايدبي ؒ 

يز  يف  عخفيي رديل يو م   : ذا ايحديت قياا ايحيافظ اي راقيي ألن عمير ييم ي يق  عقبيةع كميا قياا ايم 

ا  دا نو إمام من لئمة ايحديت ع ب  .«األطرا » لن  يذا اإلديداد مرديل مدقلياع وانقلاعي  وإردياي  فإذ 

 اي زيز تاب يع ويرو  عن ايصحابي عقبة بن عامرع فيحتمل لن يكون دما مد . ألن عمر بن عبد عخفي

وعرفديا لني  نيوع مين لنيواع  عا  قل يد  ل لو م  رد  ا لن  ذا اإلدداد م  د  ن ي  يبيكن جاءنا نو من لحد األئمة ي   

 اإلرداا اييفي.
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تيياب يع وعقبيية بيين عييامر صييحابي  ؒ عميير  :عاصييره ق دييا ةقبيياي زيييز عاصيير ع   ن عبييدثييم عميير بيي

 وعاصره.

يذي  ايحديت فقطع وإن دما  ع: قاا لن ي  ر  عدم دماع  مد ال  الذي ُيعرف به اإلرسالاألمر الثَّ 

 مد  ريرهع إما بدو إمام لو إخباره عن نفس  بذي  يف ب ض طرق ايحديت.

يييدخل يف ايقسييم األوا و ييو لنيي  دييماع يكيين  ييذا ايحييديت ع ييب وجيي   ن ييذا ميين لدق األنييواع أل

 اييصوص يم يسم  .

رةع قااؒ م ال ايحسن ايبصر   م  إني   :وخال  طويل عيريض قيايوا عاألئمة يف ايراج  :ع عن د 

 يم يسما حديت اي قيقة.

رة رير حديت اي قيقة م   ك،ل غ،َلاَ » فإن  يكون مردال خفي اع حديت اي قيقة: عفإذا روى ايحسن عن د 

 .«بعقيقته ُتذبل ْنه يوا سابعه مرتهنب 

  ذا ايحديت ايوحيد ايذ  دم   ايحسن من دمرةع وبقي األحاديت يم يسم ها. :قايوا

يابع الذي يعرف ب،ه اإلرس،ال الخف،ي ق،الاألمر الرَّ  راو   اديم   رد يف ب يض طيرق ايحيديت زييادة  : بيأن ي 

 رق.بيدهماع  ذا ي  ر  بايل  

و  بلريق ما في  وادلةع وطريق آخر في  وادلة بين ايراويينع وترج  وجيود ديت ر  فإذا وجدنا ايح

 خفي لو مدقلا. ردل  م    ذه ايوادلة ع مدا لن ايلريق األوا ماذا ب ؟

اق ايم  وا يذي    اينع عن دفيان اي ور ع عن لبي إديحاق ايسيبي يع صدبم اا: حديت رواه عبدايرز 

ا: مر ◙عن زيد بن ي ياع عن حذيفة   .«أمين إن وليتموها أبا بكرَ فقويب »فوع 

لعيييد اإلدييداد عبييدايرزاقع عيين دييفيان اي ييور ع عيين لبييي إدييحاق  :قييايوا  ييذا مدقلييا يف موضيي ين

ياع قيايوا ◙ ياع عين حذيفية ايسبي يع عن زيد بن ي    يذا اإلديداد مدقليا يف ايموضي ينع  يو  :مرفوع 

  نذكر ايموض ين ثم نبين ماذا فيهما.لوال  

ثدي ايد مان بن لبي شيبة عن اي ور . عن عبد و   ايحديت ر   :قايوا  ايرزاقع قاا: حد 

ا صار  دا وادلة بين عبدايرزاق واي ور   ايد مان بن لبي شيبة. فإذ 

ا عن اي ور  عن شري  عن لبي إدحاق فصار بين اي ور  ولبي إدحاق شري  ايدي ي.  ورو  لي  
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خرىع ودفيان دما من لبي إديحاق لحادييت لخيرىع ل  ايرزاق دما من اي ور  لحاديت  ما لن عبد

ايد مان بن لبي شيبة وبين اي يور  ولبيي إديحاق ويكن يف  ذا ايحديت بين عبد ايرزاق واي ور  وادلةع 

 وادلةع و و شري .

ر   ذا؟ ا كيف ع     بايتيري .ر  ع   فإذ 

او  لن وربميا يظين ايير  ل  يحتياج إييب تأميلع ع  ذا ايقسم ايرابا محل نظيرويقوا ايحافظ اي راقي: 

او    ذا   ع يحتاج إيب تأملفزيادة يف اإلدداد اآلخر ايصحي  لن  زائد ويف ايواقا يي  كذي ع  كرايذ  ذ  اير 

 ربمياع ودييأتيدا او  مي ال  ميا  يذا ايير  بألن  عددنا نوع عدد ايمحدثين يسمب ايمزيد يف متصيل األديانيدع ور

كير لني  واديلة بيين عبييد م ياا ييذي  ايد ميان بين لبيي شيييبة اييذ  بميا يكييون اييرزاق وديفيان اي يور  ر   ذ 

 ن اإلدداد متصل عبدايرزاق عن دفيان.ولواب لن ذكره خلأ ايص  

وييذكر ايحيافظ اي راقيي  هديا لن  «يف متصيل األديانيدايمزيد »جديدع و و  ويف  ذه ايحاية يأتيدا نوع  

  يكون في  زيادة خلأ كال ما صدف فيي  ايحيافظ  ذين ايدوعين ايدوع ايذ  يكون في  إردااع وايدوع ايذ

 اييليب ايبنداد  كل نوع صدف في  تصديف ع ب حدة.

آخير فصيدف فيي  كتياب ديماه  من اإلديداد راو  وتبيين مين وجي    : و و لن يكون دقط  أما النو  األول

ل لمر يا ايمراديل اييفي  ع ل  خفي ايمراديل ما م دب مبهم ايمراديل؟ «ايتفصيل يمبهم ايمراديل» ة يفصِّ

 ويبين شأهنا يف  ذا ايكتاب.

 .«تمييز ايمزيد يف متصل األدانيد»ف في  كتاب ا دماه صد   «الم يد يف متصل األسانيد»عكس  

  و يقوا يف األيفيةع قاا:

َق،،،،،اءِ  - 782 ،،،،،َماِ  َوالِلِّ ،،،،،َدُا السَّ َْ  َو

 

 َيْب،،،،،ُدو بِ،،،،،ِه اإِلْرَس،،،،،اُل ُذْو اْلَخَف،،،،،اءِ  

،نَْد َكَذا ِزَيا - 783  ،ي السَّ
 َدُا اْسِم َراَو فِ

 

 إِْن َك،،،،،اَن َحْذُف،،،،،ُه بَِع،،،،،ْن فِْي،،،،،ِه َوَردْ  

 َوإِْن بَِتْحِدْيَ  َأَتى َفاْلُحْكُم َل،هْ  - 784 

 

 .................................... 

 بي ن يف قوي : ل 

،نَْد  - 783 ،ي السَّ
 َكَذا ِزَياَدُا اْسِم َراَو فِ

 

 .......................  ............. 
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ع يكين  بي ن لن األمر ايرابا ايذ  ي  ر  ب  اإلردااع و و لن ي روى ايحيديت بسيدد آخير فيي  زييادة راو 

 قاا:ع بي ن يف  ذا ايبيت لن  ذه ايزيادة متب ت قبل

 ل  كان يف اإلدداد األوا ايذ  حذ  في ع قاا عبد ايرزاقع عن اي ور .ع (إِْن َكاَن َحْذُفُه بَِعنْ )

ثدا ايد مان بن لبي شيبةع عن اي ور .و  يف اإلدداد اي اين قاا: عبدايرزاق حد 

 قاا:

 إِْن َك،،،،،اَن َحْذُف،،،،،ُه بَِع،،،،،ْن فِْي،،،،،ِه َوَردْ   ....................................

 َوإِْن بَِتْحِدْيَ  َأَتى َفاْلُحْكُم َل،هْ  - 784 

 

 .................................... 

لميا إذا ع  يور ع يكيان اإلديداد ايزائيد خلئ يااييرزاق: حيدثدا اي ن اإلدداد ايداقو قاا في  عبدل  يو كا

 كان اإلدداد ايداقو جاء باي د تةع فيحكم باإلدداد ايزائد.

ايرحمن بن يزييد بين جيابرع عين ب سير  ع عن عبدؒ حديت رواه ابن ايمبارك  :مثال اإلسناد ال ائد

يقييوا: دييم ت لبييا مرثييد  ◙درييي  اييييوالينع قيياا دييم ت واث يية اهللع قيياا: دييم ت لبييا إ بين عبيييد

 .«َل تجلسوا ْلى القبور، وَل تصلوا إليها»يقوا:  ♀يقوا: دم ت ردوا اهلل  ◙

اهللع عين لبيي إدريي ع عين  ايرحمن بن يزيد بين جيابرع عين ب سير بين عبييد عن عبد -اإلدداد ابن ايمبارك 

 واث ة عن لبي مرثد.

 عن ب سر عن واث ة مباشرةع ب سر بين مع ايحديت لصال     إدري  يف  ذا اي  ماء و  قاا اي  ماء: ذكر لبي 

راو  ع يب  سمب  ذا اإلديداد اييذ  فيي  زييادة  ماذا ي  ع فذكر لبي إدري  هبذا اإلدداد و ماهلل عن واث ةع  عبيد

ميا ييي  مدي ؛ عن واث ة متصلع وزيد فيي   رألن حديت ب س عسمب ايمزيد يف متصل األدانيدي   دبيل ايو م؟

 .«الم يد يف متصل األسانيد»مي ف ذي  د  

ألن جماعة من اي قيا  رووه عين ابين  عكر لبي إدري  يف  ذا ايحديت و م من ابن ايمباركذ  ف   :قايوا

ثدا واث ية قيايوا يقيوا بسير: ديم ت  ع ة ب فيظ االتصيااجابرع عن ب سر عن واث ي رواه كيذي  ع واث يةع لو حيد 

 ايدسائي إيب آخره.اإلمام مس م وايرتمذ  و

لبيا إدريي  ع يب  ؒ  ذا ايحديت زاد في  ابن ايمبارك  من لقواا األئمة يف لن   ايمهم نقل  دا عدد  

 دبيل اييلأ.
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اهللع عين  قاا: حكب ايرتمذ  عن ايبيار  قاا: حديت ابن ايمبارك خلأع إنما  و عن ب سير بين عبييد

 واث ة.

م  يف  يذا ايحيديتيرون لن ابن ايمبار» :وقاا لبو حاتم ايراز 
ع ُبس،رَ  اوكثي،رً »قياا:  «ك و     م،ا يح،دِّ

ْن أبي إدريس ْن واثل  وقد سمع هذا ُبسر من  ْن أبي إدريس، فغلط ابن المبارٍ وظن أن هذا مما ُرويَ 

 .«واثل  نفسه

لك ير ميا  :قيايوا يف ع م  وإمامت  يماذا لخليأ يف  يذا ايحيديت؟ ؒ األئمة ي تذرون البن ايمبارك 

 ر عن لبي إدري  عن واث ةع فظن لن  ذا ايحديت  كذا.يرو  ب س

 لن  ذا ايحديت دم   ب سر من واث ة دون ذكر لبي إدري . :وايصواب

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي:

 .................................... 

 

 َم،،،،َع اْحتَِم،،،،اِل َكْونِ،،،،ِه َق،،،،ْد حَمَل،،،،هْ  

،،،ْن ُك،،،لو  - 785  َْ.................. 

 

 ....  ................................ 

تقدونع و دا ثقيا  متقديونع يف ب ض ايلرق يا إخوة تجد ايحديت ي روى بأدانيد متكافئةع  دا ثقا  م  

ثدا س سيل بايسيماع ديم ت  و دا ايحيديت م   ثدا  عحيد  يا مس سيل بايسيماع ديم ت حيد  و ديا ايحيديت لي  

ففيي  يذه ايحايية مياذا يف يل ايداقيد حيدميا ييرى تكيافؤ ع دو دا اإلديداد نياقوع و ديا اإلديداد زائيع خرنال

او   إن كال ايوجهين صوابع ولن ي قاا: يف  ذه ايحاية  رق؟ايل   ع ثم ب د ذيي  دما  ذا ايحديت نازال  اير 

ث   ايوجهينع يف م ل  ذا ي حكم بايوجهينع و ذا م دب قوي :بدم   دون وادلةع فحد 

..............................  ....... 

 

 َم،،،،َع اْحتَِم،،،،اِل َكْونِ،،،،ِه َق،،،،ْد حَمَل،،،،هْ  

،،،ْن ُك،،،لو  - 785  َْ.................. 

 

   .................................... 

 ل  حم   مرة بوادطع وحم   مرة بنير وادلة.

وقيا ع يب ديبيل م يل حيديت ابين ايمبيارك ريذا كيان ايزائيد ع (اَلَّ َحْيُ  َما ِزْيَد َوَقْع ... َوْهم،م) قاا:

ع فهيذا ◙ع وواث ية بين األديقا اهلل ايو مع حيت ذكر لبا إدري  اييوالين يف ايسدد بين ب سر بين عبييد

 ي حكم  دا بأن  ذه ايزيادة خلأ فيكون ايحديت من ايمزيد يف متصل األدانيد.

 قاا:
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 َجَم،عْ َوْهمم َوفِي َذْي،ِن اْلَخ ِْي،ُب َق،ْد   ....................................

اع ففي األحاديت ايتي يكيون فيهيا ديقط مين   ل  كما دبق لن اييليب قد جما يف كال ايدوعين مصدف 

م. «ايتفصيل يمبهم ايمراديل»صدف كتاب  كر  ذا ايراو  ايساقطدد وايصواب ذ  ايس   به  به م م   ال تقل م 

يف متصل األديانيدع لو تميييز يف ولما حيت زاد يف اإلدداد ما يي  مد  فإن  صدف في  ايتمييز يف ايمزيد 

 متصل األدانيد.

يكن كال ايكتابين مفقودان ال يوجدان يف  ذا اي صر حسب ع مييع وربميا يوجيدان يكين حسيب ميا 

 ايمهمة ايتي فقد . ؒ لعر  لهنما مفقودانع فهما من كتب اييليب 

ليب ايفصيل ي وصيل ا  تجد ب ض ايفوائد ايمت  قة هبذين ايدوعين يف كتاب ايييكن يف ب ض ايمر  

ذكره يف ايفصيل ي وصيل ع في«َل تجلسوا ْلى القب،ور وَل تص،لوا إليه،ا»ايمدرج يف ايدقدع م ل  ذا حديت: 

ا.  ايمدرج يف ايدقلع وفصل ايكالم في  لي  

ا هبا ايقدر  .نكتفي إذ 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْح  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . بِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ايرتجي ؟ ليي  ايدسخ  و نوع من لنواع :السُّ

ع قد ليني ونسخ وزاا ع ب وجي  ايجيزمكم سخ بيان لن  ذا ايح  ايدسخ يي  ترجي ع ايد   عال :الَجَواب

تهيادع لما ايرتجي  ايرتجي  يي  من  ذا ايباب من باب تقديم لحد ايحدي ينع وربما يكون األمر مجيرد اج

 وايراج  خال  ما ظد  ايمجتهد بأن   و ايراج .

م رواية األحفظ ع ب ايحافظم ل ما ذكروا يف ق ية ايش    فهذا من باب ايرتجيي ع  عاذع ايشاذ حيدما تقدِّ

اذ فيي  إن ايش   :ويذي  قايواع وإنما األصل تقديم رواية األحفظ وإال قد يكون  ذا ايحافظ  و ايذ  حفظع

اب ايرتجي  ال من باب ايجزم بايحكمع فايدسيخ جيزم بيأن  يذا ايحكيم قيد زاا وانتقيل نوع رمو  من ب

  ذا األمر في  إيب حكم آخر.

َؤال  ما وج  جما ايحافظ اي راقي بين خفي اإلرداا وايمزيد يف متصل األدانيد يف باب واحد؟ :السُّ

 ها كييان حيديت رو  بإدييدادإذ :قيااع وايصيي ة بيدهميا؛ ألنيي   يو بييين وجي  ايجمييا االشيتباه :الَج،َواب

ع واآلخيير فييي  نقييو راو  دييا ي دظيير يف  ييذا ايحييديتع فييإذا كييان موضييا ايييد   قو فييي  لحييد ما يف زيييادة راو 

ل  إذا  ماع وروات  لرج ع فهدا صار من ايمزيد يف متصل األديانيدع ديم تم ايشيرو ؟ايتدصيو ع ب ايس  

لنواع ايمزيد يف متصيل األديانيدع  ر  ذا نوع منوروات  لوثق فصا ماعموضا ايدقو في  تدصيو ع ب ايس  

ويف موضا اييدقو جييء باي د دية صيار  يذا مين ايمرديل  عوإذا كان موضا ايزيادة  و ايذ  روات  لرج 

 واحد. ف  ص ة بين ايدوعين ذكر ما ما ب ض يف موضا  ع خفي اييفيع صار اإلدداد ايداقو مردل  

َؤال  ا اييفي؟ما ايفرق بين ايتديي  واإلردا :السُّ

فيإذا  ع دا يا إخوة لن فيما يبدو لن ايتديي   و نوع من لنواع اإلردياا اييفييانحن ذكرنا   :الَجَواب

 اصير حتيب ايم اصير إذا لو يم ايسيماع فإني  صيار ماعع لو لو م ايراو  ايم  او  ايذ  دما ايس  لو م اير  

اع و و يف ايوقت نفس  إرداال  خفي ا.  تدييس 

يكدي  عاصيرع إذا  عاو  ايذ  يم ي ق  لن  يقيي وديماع لو ل يم اييراو  اييذ  ييم ي يقر  اي إذا لو م م ال  

الو م ايسماع لن  يكون إرداال خف   ذا نف  ايسؤاا.ع ياع ويكون يف ايوقت نفس  تدييس 
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فييرى لني  إذا  عايحافظ ابن حجر يرى لن ايفرق بيين اإلردياا وايتيديي  يف ق يية ايم اصيرة واي قياء

 يراو  وروى عد ع فهذا إرداا خفيع إذا عاصره ويم ي ق ع فهذا إرداا خفي.راو  ايعاصر ا

ا.  وإذا يقي  وروى عد  ما يم يسم   مد  فهذا ي ده تدييس 

ين عاصير وييم ي يقع  يكن فيما يبدو لن ايراج  ما لشار إيي  ابن ايصالح وايحافظ اي راقيع و يو لن م 

ن ديما وروى ميا ييم يسيما  ن يقي ويم يسماع وم   يذه ك هيا داخيل يف اإلردياا اييفيي؛ ألن ايجياما وم 

بيدتهما اييفاء لن  ال تدر  عن  ذا ايتدييع وال تدر  عن  ذا اإلردياا إال ب يد نظير لو تدصييو األئمية 

 ع ب ذي .

َؤال  كيف ت  ر  ايزيادة باإلدداد؟  :السُّ

ادة هيين: لحيد ما فيي  زييايزيادة يف اإلدداد ق دا يا إخوة ت  ر  بيأن ي يروى ايحيديت مين وج :الَجَواب

وايذين يم يذكروا ايزيادة يهذا ايداقو  و لوثيق ولحفيظع ويف ايوقيت نفسي  ع راوع واآلخر يي  في  ايزيادة

ح بايسماع بين ايراويين ايذين ذ كر عدد م ايزييادة يف اإلديداد اآلخيرع كميا نيو اي راقيي يف  رِّ  «يفييةاأل»ص 

وكيان رواتي   عذا جاء لحد اإلددادين بصيينة ايسيماعإل  بصينة ايسماعع  ع(َوإِْن بَِتْحِدْيَ  َأَتى) حيدما قاا:

ا م ع يب اإلديداد ايزائيدع فإن  ي   عحفاظ متقدينع لو لرج  يف ايحفظ واإلتقانع ويو كان  ذا اإلدداد ناقص  قيد 

لبيو د ي يكميا يف حيديت ابين ايمبيارك  يذا اييذ  مير حيدميا ز   «ال ائد من الم يد يف متصل األسانيد»ويصب  

 .◙اهلل وواث ة ابن األدقا  إدري  اييوالين يف بين ب سر بن عبيد

َؤال  ؟ ذا يسأا عن ايفرق بين اإلرداا اييفي وايمزيد :السُّ

 لظن كررناه ب د ايسؤاا. :الَجَواب

َؤال حقق األيفية لن ايتصحي  يوجيد يي  دب  ع ب خلأ وقا في  ايب ضع يقوا: ذكر م  ريد لن ي  ي   اذ  :السُّ

 ؟اختصار وترتيب ايدوو نسية ب

حكم،  يف األس،ماء األنب،اء المُ »ال ايدوو  يم ييتصر  يذا ايكتيابع ايديوو  اختصير كتياب  :الَجَواب

 اختصره وكال ايكتابين ملبوعان. «المبهم 

كير فيي  ايير  يت فع األنباء ايمحكمة يتك   وموضوع  م   او  ع يب ديبيل اإلهبيامع م عن األدانيد ايتيي ذ 

 امرلة  ذا موضوع آخرع فهذا خلأ وقا في   ذا ايمحقق. م ال عن رجل عن
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اسع كتيب اييلييب اي  مياء اعتديوا هبيا كتب اييليب يا إخوان ال تيب أ حتب يكتشفها واحيد مين ايد ي

ا يفرحون بورقة من اييليب ويي  بكتاب يع عداية كبيرة جد  بهة عديد ألن  كما قاا ابن نقلة ومر م دا: ال ش 

ثين عياا ع ب لبي بكر اييليب.كل يبيب لن ايمتأخري  ن من ايمحدِّ

َؤال  ؟قوا األشاعرةبسأية نفي اي دوى  و لخوكم يسأا عن ت  ق م :السُّ

ا يف اي قيدة ي لي  ايتفصيل. :الَجَواب  يسأا مدرد 

َؤال   ل  داك كتب ت تدي بايتدصيو ع ب عدم ايسماع واي قاء؟ :السُّ

لو قب ي  كتياب  «جياما ايتحصييل» ت تديي هبيذاع مي ال   ن يم ايكتيب ايتيي عدونيت بايمرادييل :الَجَواب

ي  الئييي و ييو ملبييوعع وكييذي  تحفيية  «جيياما ايتحصيييل»و ييو ملبييوعع و «ايمراديييل البيين لبييي حيياتم»

رعة اي راقي ي تديون هبيذا األميرصيل ألبي حايت باإلضيافة إييب لن كتيب اي  يل م يل اي  يل ألبيي حياتمع ع ز 

 ار قلدي ت تدي هبذا ايجانب.وقبل ذي  اي  ل ي رتمذ ع واي  ل ي د

َؤال  يماذا فصل اي راقي بين نوع ايمردلع وايمردل اييفي؟ :السُّ

يف  ؒ  و ايذ  فصلع وإنما ايحيافظ اي راقيي تبيا ابين ايصيالح  ؒ يي  اي راقي  :الَجَواب

ا من لن ابين ايصيالع ذ  فصل بين ايمردل وايمردل اييفيالح  و ايفابن ايص  ع  ذا ح وايسبب بيداه دابق 

ا من األنيواع لمياله ع يب ط بتي ع فربميا ييم يتدب يكان ك ما حر   ؒ  ي  إييب  يذا ايديوع و يو ايم  ر نوع  ل رد 

ييذي  ذكيره يف  يذا ايموضيا ايمتيأخرع وإال كيان األوييب لن ييذكر ال  عاييفي إال يف آخر تصديف  ي كتياب

ا.  ش  ما ايمردل ايظا ر ايذ  مر م دا دابق 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

ي ن. ع   ب  ب اهلل ود  م وص  
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح   ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

  َِمْ ِرَفُة ع صََّحهَبة

 َرائ،،ي النَّبِ،،يِّ ُمْس،،ِلمم ُذو ُص،،ْحَب ِ  - 786

 

 

 

 وِقْي،،،،،َل: إْن َطاَل،،،،،ْت َوَل،،،،،ْم ُيَثبِّ،،،،،ِت 

 وِقي،،َل: َم،،ْن أَق،،اَا ْام،،م أو َغ،،َ ا - 787 

 

 

،،،،،َ امَ   َْ  ْع،،،،،ُه وَذا َلْب،،،،،ِن الُمَس،،،،،يِِّب 

،،،ْحَبُ  باْش،،،تَِهاَر أو - 788   َوُتْع،،،َرُف الصُّ

 

 َت،،،،،َواُترَ أو َق،،،،،ْوِل َص،،،،،اِحَب َوَل،،،،،وْ  

،،،ْدلب ُق،،،بَِلَ  - 789  َْ اَه،،،ا َوْه،،،َو  َْ  َق،،،ِد ادَّ

 

،،،ُدولب ِقي،،،َل: َل َم،،،ْن َدَخ،،،َلَ   ُْ  َوُه،،،ْم 

ْتنَ،،،،،َ ، والُمْكثِ،،،،،ُروَن ِس،،،،،تَّ ُ  - 790 
 يف فِ

 

يَق ُ َأَن،،،،سب   ،،،،دِّ َم،،،،َر، والصِّ ُْ  ، واب،،،،ُن 

 الَبْح،،،،ُر، َج،،،،ابِرب َأُب،،،،و ُهَرْي،،،،َراِ  - 791 

 

 َأْكَث،،،،،،ُرُهْم َوالَبْح،،،،،،ُر يف الَحِقيَق،،،،،، ِ  

َم،،را - 792  ُْ  َأْكَث،،ُر َفْت،،َوى َوْه،،َو واب،،ُن 

 

ْم،،رَو َق،،ْد َج،،َرى  َْ َبي،،رِ َواْب،،ُن   َواْب،،ُن ال ُّ

،،،،،ْهَرِا الَعَباِدل،،،،،هْ  - 793  َل،،،،،ْيِهُم بِالهُّ َْ 

 

 َل،،ْيَس اْب،،ُن َمْس،،ُعوَد وَل َم،،ْن َش،،اَكَلهْ  

بَّ،،اَس َلُه،،مْ  - 794  َْ  َوْه،،َو وَزْي،،دب واْب،،ُن 

 

 يف الِفْق،،،،،ِه َأْتَب،،،،،ا ب َي،،،،،َرْوَن َق،،،،،ْوَلُهمْ  

: اْنَتَه،،،ى الِعْل،،،ُم  - 795   َوَق،،،اَل َمْس،،،ُروثب

 إلى

 

 

 ِس،،،،،،تَِّ  َأْص،،،،،،َحاَب كَِب،،،،،،اَر ُن،،،،،،َبَل

 

 

ْرَداِء َم،،،عْ  - 796  ُأَب،،،يِّ  َزْي،،،َد َأبِ،،،ي ال،،،دَّ

 

ل،،،،،،،يِّ   َْ  َم،،،،،،،ْع 
ِ
ْب،،،،،،،ِد اهَّلل َْ َم،،،،،،،َر،  ُْ 

ْرَدا َب،،،َدْل   ُثمَّ اْنَتَهى لَِذْيِن والَبْعُض َجَعْل  - 797  ،،،ْن َأبِ،،،ي ال،،،دَّ َْ  األَْش،،،َعرِيَّ 

 َوالَع،،دُّ َلَ َيْحُص،،ُرُهْم َفَق،،ْد َظَه،،رْ  - 798 

 

ٍَ َوَحَض،،،،،رْ    َس،،،،،ْبُعوَن َأْلف،،،،،م بَِتُب،،،،،و

َّْ َأْرَبُع،،،وَن أَ  - 799   ْلف،،،م َوُق،،،بِْض الَح،،،

 

،،،ْن َذْي،،،ِن َم،،،ْع َأْرَب،،،ِع آَلََف َت،،،نِّضْ   َْ 

 َوُه،،،،ْم طَِب،،،،اثب إِْن ُي،،،،َرْد َتْعِدي،،،،ُد  - 800 

 

ْه،،،،،،َرَا َأْو َتِ ي،،،،،،ُد   َْ  ِقي،،،،،،َل: اْثنََت،،،،،،ا 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 :ي  مسائل عديدةف (╚م رفة ايصحابة ) ذا ايدوع و و 

 .: ت ريف ايصحابيمنها

ين م ين ايمك يرين ╚ بييان عيدايتهم :ومنه،ا  ╚لو مين  يم ايمك يرون مين ايصييحابة  عوم 

 سائل لخرى دتأيت إن شاء اهلل ت ايب.مو

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 َرائي النَّبِيِّ ُمْسِلمم ُذو ُص،ْحَب ِ  - 786

 

 

 

 وِقْي،،،،،َل: إْن َطاَل،،،،،ْت َوَل،،،،،ْم ُيَثبِّ،،،،،ِت 

 وِقيَل: َم،ْن أَق،اَا ْام،م أو َغ،َ ا - 787 

 

 

،،،،،َ اَمْع،،،،،ُه وذَ   َْ  ا َلْب،،،،،ِن الُمَس،،،،،يِِّب 
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يبين  دا تفريق ايصحابي واخت فت عبارا  اي  مياء يف تفرييق ايصيحابي فب  يهم يقيوا:  يو كيل ن 

اع كييل ميين رلى ايدبييي  ♀رلى ايدبييي  ا وقييت ايرؤييية فهييو  ♀مسيي م  وكييان مسيي م 

 .صحابي

يوال يكون صيحابي حتي عطويال   احبة بأن يصبح  زمد  وب  هم اشرت  لن تلوا ايص    .حبت ب تليوا ص 

 .فة إيب عمرو بن يحيبإن ب  هم صح   :عمرو بن بحرع وقيل ظ ذا ايقوا إيب ايجاح ب  س  ون  

وصيحب   ♀ايصيحابي مين ريزا ميا رديوا اهلل »لني  قياا:  ؒ يب سعن ابن ايم ل  ق  ون  

ي عبن د داو ذا نسب  إيي  صاحب طبقا   «.ددين  ف يذي  عتهميكن رواه من طريق ايواقد ع وايواقيد  م 

يب لني  سيروى عين ابين ايم عبيِّ سرلى لن  ذا ايقوا يم ي بت عن ابن ايم ؒ عددكم ايحافظ اي راقي 

لو دييدتين ورييزا م يي  رييزوة لو  دييدة   ♀ايصييحابي إال ميين لقييام مييا ردييوا اهلل   ييد  ال ي  »قيياا: 

 .«رزوتين

ييا ي صييحابي و ييو قوييي « اإلصييابة»قدميية كتيياب رجيي  ايحييافظ ابيين حجيير يف ايم   ييا جام    ن  إ: ت ريف 

 :مؤمد ا ب  وميا  ع يب اإلديالم يقيوا: إن قويي  ♀ايصحابي لو إن ايصحابي  و من يقي ايدبي 

كيابن لم مكتيوم  همن ييم يير ♀ألن  قد ي قب ايدبي  «رلى ن  م  » :من قاا :لدق من قوا «من يقي»

ييا يييم ييير   ع◙ وإن كييان ال شيي  يف صييحبت  ي   قييي  يردييوا اهلل  ♀ايدبييي  فإنيي  كييان كفيف 

♀. 

كياي مب  ومين يقيي  وييم ييره يميانا   عيشمل مين رآه رؤيية عيين (♀ن يقي ايدبي م  : )ي فقو

 .ونحو ذي 

 .(مسلًما: )و ذا نو ع ي  يف األيفية يف قوي  (مؤمنًا به)

  :. قياا(ومات ْلى اإلسَلا)ولما قوي : 
 
ثيم  عثيم ارتيد   ♀ايدبيي  يييدخل يف ذيي  مين يقيي

لو  ♀كيان ذيي  يف حياتي   اإلديالم فإني  ييدخل ديواء  فما دام لن  رجا إيب  عرجا إيب اإلدالم

 ب د موت .

ييف قاا: كما ذكروا األش ت بن قيي   ج حدي ي  ميا لني  ارتيد ثيم عياد إييب اإلديالم يف رِّ ايصيحابة وخ 

 .◙خالفة لبي بكر 
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ولظن ايت ريف واض  ال يحتياج إييب  يذه  عو ذه األمور عحرتزا و داك تفاصيل ك يرة يف ق ية ايم  

 اإلطاية.

 (.ولم يثبت): ؒ لما قوا ايحافظ اي راقي 

فهذا قوا يم ي بت يي   ♀بأن ايصحابي ال بد لن تلوا صحبت  بردوا اهلل  :ل  إن ايقوا

ييا ييا وجيه  مييا ايدبييي  تسييتب د ألن ب ييض ايصييحابة ايمشييهورين يييم يمكييضيي يف م   بييل  ييو قييوا   عقييوال  قوي 

ا ♀ ييونحييو ◙م ييل جرييير بيين حييازم ايبج ييي  عإال زمان ييا قصييير  فهييذا يييم  عحابةه ميين ايص 

 يشرتط  اي  ماء.

مين األبيواب  ومدزيتهم من اإلدالم فهو بياب   عباإلضافة إيب م رفة ف  هم م  ه  م   م رفة ايصحابة باب  

ألني  إذا عرفيت لن  يذا اييراو   عألني  بي  يتمييز اتصياا ايحيديت مين إردياي  عايمهمة يف ع وم ايحيديت

لع ♀ا بين ايصحابي وبين ردوا اهلل فإن  ت ر  لن  ذا اإلدداد فيم عصحابي ت ص  وحتب ييو  م 

ا لن م   ردل ايصحابي محموا ع ب االتصاا وع يب ي ديي ايصيحة فرضدا لن  مردل صحابي فمر م دا دابق 

وايصحابة ك هم عدوا فال ت ير ايشيهادة بايواديلة  عإنما يأخذ ب  هم عن ب ض ╚ألن ايصحابة 

 يف مردل ايصحابي.

و يذا  عوإذا رووا عدهم ال يرون عيدهم شييء يف األحكيام عفهي نادرة عايتاب ي لما رواية ايصحابي عن

 م ي .ك  ايدادر ال ح  

 ╚م رفة ايمتصل من ايمردل باإلضافة إيب م رفة ف  هم  :إًذا فائدا معرف  الصحاب  كما قلنا

 ولرضا م.

 ثم قاا: 

،،ْحَبُ  باْش،،تَِهاَر أو - 788  َوُتْع،،َرُف الصُّ

 

 ِل َص،،،،،اِحَب َوَل،،،،،وْ َت،،،،،َواُترَ أو َق،،،،،وْ  

،،ْدلب ُق،،بَِلَ  - 789  َْ اَه،،ا َوْه،،َو  َْ  َق،،ِد ادَّ

 

،،،ُدولب ِقي،،،َل: َل َم،،،ْن َدَخ،،،َلَ   ُْ  َوُه،،،ْم 

  

 .لو بما ي ر  ايصحابي عايصحابةت ر  كيف نذكر قبل لن 

ا ي ديي مديذ عهيد  اي  ماء اعتدوا هبذا ايدوع من لنواع ع وم ايحيديت وصيدفوا فيي  مصيدفا  ك ييرة جيد 

يكد  رير موجود اآلن وكيذي  ايرتميذ   عف كتاب ا يف ايصحابةفإن  صد   ؒ احب ايصحي  ايبيار  ص
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يا صيدف  عي  جزء يف ايصيحابة و يو ملبيوع تقيدم ابين بديت مدييا صيدف ولي   م جيم يف ذيي  ايبنيو  ايم 

ع «معرف،  الص،حاب »ف لبو ن يم األصيبهاين وكذي  صد   عويوجد لر ب  ذا ايكتاب و و ملبوع عايصحابة

ا كتاب ا باالدم نفس  ودبق ابن مدده لبا ن يم وجاء ايحافظ ابين عبيد ايير وصيدف  وابن مدده األصبهاين لي  

يا متي «باَلستيعا»كتاب   اع ثيم صيدف ب يد ذيي  ابين األثيير عيز داويف م رفة األصحاب و يو ملبيوع لي  

ايكتب ايتي دبقت   جما بينف «د اينابة يف م رفة ايصحابةد  ل  »صدف كتاب  «ايكامل»ايدين صاحب كتاب 

وييم شيتاهتا يف  يذا ايكتياب اييذ   عبن عبد اير وكتاب لبي ن ييم وابين مديدة ورير يا مين ايكتيباككتاب 

 رضي اهلل عدهم. «دد اينابة يف م رفة ايصحابةل  »دماه 

بن حجر ايمتيويف ديدة اثديين وخمسيين وثمياين مئية وصيدف كتابي  ايكبيير ايجياما احتب جاء ايحافظ 

وبين يف مقدمة كتاب  لن  قسم  ذا ايكتاب إيب لرب ة لقسيامع ي ديي  «إلصاب  يف معرف  الصحاب ا»ايذ  دماه 

 كل حر  يقسم  إيب لرب ة لقسام:

ا بيد ا. ♀حبت  ولدرك ايدبي : من ثبتت ص  القسم األول  إدراك 

ياينم الثَّ ْس والقِ  يا بحييت تصي  صيحبت  عن كيان يي  رؤيية: م  تكيون و عوإن ييم يكين ب ي  مين ايسين مب ن 

لو مي ال  كمحميود بين  عفحيدكهم ♀صحبت  بال خيال ع كاألطفياا اييذين لويت هبيم إييب ايدبيي 

ها يف وجه ع وكان عمره يف ذي  ايوقيت لربيا ديدين لو مجة  مج   ♀بيا ايذ  عقل عن ايدبي اير  

 فهذا  و ايقسم اي اين. عخم  ددين

يكديي  يييم ي بييت لنيي  يقييي ردييوا اهلل  عثييم لدرك اإلدييالم ع: ميين لدرك عصيير ايجا  يييةال،، القس،،م الثَّ 

 .و ذا لر ب  ؤالء يسمون بايمي رمين ♀

 ر يف ايصحابة ع ب دبيل ايو م واييلأ.ك  : من ذ  والقسم الرابع

ف يذي  اييذ  يراجيا  عمين ايحيرو  ييذكر فيهيا  يذه األقسيام األرب ية فهذه لرب ة لقسيام كيل حير   

وإذا بي  تقيف  عألن  ربما تراجا ايكتياب عرك  او  لين ذ  وي ر   ذا اير   عايكتاب ال بد لن يتدب  يهذا األمر

يف  ؒ وإنميا لورده ابين حجير  عييي  بصيحابي يو وتظن لن  ذا ايراو  صيحابي و عع ب ايقسم رابا

 ولن ذكره يف ايصحابة وقا ع ب دبيل اييلأ. عييبين لن  ذا ايراو  يم ت بت صحبت  ؛ ذا ايقسم

ا ل م ايمؤيفا  يف بيان   . ╚ايصحابة ي دي  ذا إذ 
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ا كتاب كبير نسيدا ذكيره و يو  يف كتيب  و يو ي يد   عالبين ايقاديم ايليراين «ايم جيم ايكبيير» داك لي  

 .«المعجم الكبير»وي تدي بأخبار ذي  ايصحابي يف كتاب   ذا و و  عبحسب ايصحابة ألن  رتب  ؛ايصحابة

 ثم يقوا ايحافظ اي راقي: 

ْحَبُ  باْش،تِ  - 788  َهاَر أوَوُتْعَرُف الصُّ

 

 َت،،،،،َواُترَ أو َق،،،،،ْوِل َص،،،،،اِحَب َوَل،،،،،وْ  

 باشتهار لو بايدقو ي دي إذا دأا دائل فقاا: بما ت ر  ايصحبة؟ 

ولني   ع ر  ايصحبة باالشتهارع بأن يشتهر ايصحابي لن  صحابيايجواب يف  ذا ايبيتع يقوا ي : ت  ف

 ع◙بة لبيي بكير ما اشتهر ذي  حتب يتواتر ميا يف مسي م يشي  يف صيحبور ♀لدرك ايدبي 

فهييؤالء  علجم ييين ╚وال يف صييحبة ابيين عميير  عوال يف صييحبة لبييي  ريييرة عوال يف صييحبة عميير

وي ييرفهم ايجا ييل اي ييامي قبييل لن ي ييرفهم لو م ييل مييا ي ييرفهم اي ييايم لو  عايصييحابة تييواتر  صييحبتهم

 ايميتو.

ا  ذا  و ايلريق األوا و و ايتواتر وايش    هرة.إذ 

وربميا  ♀ن فالن صحب ايدبي : إيقوا صاحبيع ر ذي  عن صحابي: لن يؤثاينال ري  الثَّ 

نفس   و يقوا: لدركت ايدبي ص ب اهلل عي  ود م.  ذا إذا رو  بسدد صحي  فإن ذيي   كان ذي  من قوا

ع م يل مين ادعيب ايصيحبة ب يد ♀ايراو  ي د صحابي ا إال إذا كان ممن ال يمكن لن يدرك ايدبي 

ا لن لحد ايرواة يسمب  مئتي ددة ثالثمئة ددة لرب مائة ي (َرَت،ل)ددة كما مر بدا دابق  ة يف ايقيرن ب  ح  ادعيب ايص 

 .♀اييام  لو ايسادس يقوا: لن  لدرك ايدبي 

ففن،ه َل يبق،ى ْل،ى  ،أرأيتكم ليلتكم هذه: »كما ورد يف ايحديت ايصحي   ألنع وال ش  لن  ذا كذب

لني  مديذ ت ي  اي ي ية إييب مئية  ♀ ي دي لخر ايدبي «ئ  ممن هو ْلى ظهر األر  أحدارأس الم

ممن لدرك ذي  ايزمانع فمن ادعب ب د مئة وعشيرة إدراك ايدبيي ع ددة ال يبقب لحد ممن لدرك ذي  ايجيل

 من ايداس ايموجودين ع ب وج  األر ع فإن  يكون قد ادعب كذب ا. ♀

 قاا: 

 َوَل،،،وْ  ..............................  .................................... 

،،ْدلب ُق،،بَِلَ  - 789  َْ اَه،،ا َوْه،،َو  َْ  َق،،ِد ادَّ

 

   .................................... 
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فيإن ذيي   عع لو يقيت  لو صحبت ♀ي دي: حتب يو لن ايصحابي  و نفس  قاا: لدركت ايدي 

 .بموجب  صحابي ا بايشر  ايذ  مر بدا قبل ق يل ي د  

 (.وهم ْدول)ثم يقوا: 

َوَك،َذلَِك ﴿واألدية ع ب ذيي  ك ييرة مدهيا قويي  ت يايب:  عجمي هم عدوا ╚صحابة ي دي لن اي

َل،ى النَّ،اسِ  َْ ً  َوَسً ا لَِتُكوُن،وا ُش،َهَداَء  ع وقياا ايحيافظ اي راقيي: و يذا خلياب ي موجيودين ﴾َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

ع ويقويي  ت يايب: حيد ،َ  ُأْخرَِج،،ْت لِلنَّ،اسِ ﴿ئيذ  إن ايمفسييرين اتفقيوا ع يب لنيي  وارد  يف  :قييل ﴾ُكنْ،،ُتْم َخْي،َر ُأمَّ

يف ايحيديت ايمتفيق ع يب صيحت ع مين حيديت  ♀ع ويقويي  ♀لصحاب ردوا اهلل 

ٍَ ُم،د َأَح،ِدِهْم َوََل ََل َتُسبُّوا َأْصَحابِي َفَوَالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه َلْو َأْنَفَ  َأَحُدُكْم ِمْثَل أحَد ذهًبا َم،ا أدر »لبي د يد: 

 .«، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهمْ َخْيُر النَّاِس َقْرنِي ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهمْ  »ايصحي  ايمشهور:  ع وايحديت«نصيَفه

 يذا متفيق ع يي  عديد  ♀فايدصوص يف خيرية ايصحابة ولهنم لف ل  ذه األمية ب يد نبيهيا 

ال اعتيداد بيالفهيم ولما ل ل ايبدع من اييوارج وايروافض ف عن ي تد ب  من ل ل اي  موعدد م   عل ل ايسدة

 قاا:  يف م ل  ذا.

 ِقي،،،،،،،،،،،،َل: َل َم،،،،،،،،،،،،ْن َدَخ،،،،،،،،،،،،َلَ   ....................................

ْتنَ،،،،َ ، والُمْكثِ،،،،ُروَن ِس،،،،تَّ ُ  - 790 
 يف فِ

 

   .................................... 

  يدقض عدايتي . فإن ذي عي دي: ب ض من انتسب إيب اي  م يقوا: إن من دخل يف ايفتدة من ايصحابة 

 .قبل ق يل يايف يإلجماع ايذ  مرم   مردود وقوا   و ذا قوا  

وا ع ب عقائد م ويذي  ال ي تيد بقيويهم دكرر م ل  ذا ايكالم ل ل ايبدع ايذين انتقن ي  ي دي لر ب م  

ا ايم تزية  .ي دي خصوص 

يا و يو ك هيم م   ميد  وابين ايحاجيب لني  عيدوا  : واييذ  ع يي  ايجمهيور كميا قياا اآللذلك ق،ال ل ق 

 ايميتار.

و يم ل يل ايسيدة وايجماعية  عقاا ابن عبد اير لو حكب ابن عبد اير إجماع ل ل ايحق من ايمسي مين

 ع ب لن ايصحابة ك هم عدوا. 

 (.والمكثرون ست ب ): ؒ ثم يقوا 
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وعرفديا عيدايتهم  عوكأن  جواب دائل عرفدا ف ل ايصحابة عق بايصحابةي دي:  ذه فرائض فيما يت    

 ؟♀فمن لك ر ايصحابة رواية عن ردوا اهلل  عزيتهمومد

 .(المكثرون ست ب )فقاا: 

ايصيديقة ي ديي  عابين عميرو  عديتة مين ايصيحابة: لني  ♀لك ر مين روى عين رديوا اهلل 

 لجم ين. ╚ولبو  ريرة  عع وايبحر ي دي ابن عباسع وجابر ي دي ابن عبد اهلل▲عائشة 

لك ير م لبيو  رييرةع لبيو  رييرة لك ير مع لبيو  رييرة  :اانذكر كل ما يهؤالء ايصحابة من ايحديت وقي

مين حدي ي  ذكير يي  خمسية آال  وثيالث مائية ولربيا وديب ين  كر بقي بن مي د يف مسيدده  فيما ذ   ◙

 حدي  ا. ╚حدي  ا فهو لك ر ايصحابة 

ا يميا قياا لني  كيان يصيحب ايدبيي  ♀دعاء ايدبي  :والسبب يف ذلك  ♀ي  ولي  

األنصار يشن هم ايقيام ع ب لموايهم وايمهياجرون يشين هم ايقييام ع يب تجيارهتم ع ب م ئ بلد  ولن م ل 

ويالزم  يف ايمسجدع وحيت ما ذ ب مدذ لن لدي م و يو يرافيق  ♀لما  و فكان يصحب ايدبي 

بيايحفظع وييذي  حفيظ  ♀ودعا يي  ايدبيي ع حيت ما جاء وحيت ما ذ ب ♀ايدبي 

  ذا اي دد ايكبير من األحاديت.

لن يدفيرد بحيديت ال يشيرك   قيل   ◙: و يي لن لحادييت لبيب  رييرة يا أخوامَلحظ  أيًضا هناٍ 

يو  ف   عتبيا ذيي ريره من ايصحابةع وت   د لن راييب لحادييت لبيب  رييرة تيروى عدي  وتيروى عين رييره مين ج 

فإنما يش  يف حفظ  ويف عدايت  ل ل ايبيدع اييذ  ال يؤخيذ بقيويهم وال  عحتب يو انفرد ╚ايصحابة 

 يقبل يهم.

 حدي  ا.فروى ي  ايبقي بن مي د ليفي حديت ودت مئة وثالثين  - و ب د لبو  ريرةو-لما ابن عمر 

ا  ذا ابن عمر   .¶إذ 

 ليفين ومئتين ودتة وثمانين حدي  ا. «مسدده»يف بن مي د ي  بقي  ىثم لن  ورو

 ورو  ليفين ومائتين وعشرة. ▲ثم عائشة 

واحد روى لك ر من ليفين إنما ابن عمر ليفين كل  ╚ي دي تالحظون ابن عمرو ولن  وعائشة 

 ودتمائة وثالثينع ولن  ليفين ومئتين ودتة وثالثينع وعائشة ليفين ومائة وعشرة.
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ا ودت مئية وديتين حيدي  ا ي ديي نصيل ميا رواه مين قب ي   ¶ن عباس  ثم ب د ذي  اب روى ليف 

ا آخرع فابن عباس روى ليف ودت مائة ودتين  .حدي  ا يكن ديأيت لن ي  تميز 

ا وخمس ◙ثم جابر بن عبد اهلل   مائة ولرب ين حدي  ا.روى ليف 

وليس يف الصحاب  من ي يد حديثه ْلى أل  إَل هؤَلء، وأبو سعيد الخ،دري »يقوا ايحافظ اي راقي: 

 .«ففنه روى ألًفا ومائ  وسبعين حديًثا

لبيو دي يد ايييدر  اييذ  ع ومدهم روى لك ر من ليف إال  يؤالء ايسيتة ي دي: كل ايصحابة يي  لحد  

 .روى ليف ومائة ودب ين حدي  ا

ا يف عييدد  ؒ بايدسييبة يهييذه األعييداد موجييودة يف جييزء ليفيي  لبييو ايحييذى ايلييا ر   ليييف جييزء 

يكين  يذا ايجيزء اييذ   عاألحاديت ايتي ذكر ا بقي بن مي د يف مسدده مسدد بقي بن مي د ال يوجيد اآلن

 .وافي  ذكر  ذه األرقام موجود وملبوع ومتدا

 قاا: 

 والُمْكثِ،،،،،،،،،،،،ُروَن ِس،،،،،،،،،،،،تَّ ُ  - 790

 

يَق ُ   ،،،،دِّ َم،،،،َر، والصِّ ُْ ، واب،،،،ُن   َأَن،،،،سب

 الَبْح،،،،ُر، َج،،،،ابِرب َأُب،،،،و ُهَرْي،،،،َراِ  - 791 

 

 َأْكَث،،،،،،،ُرُهْم َوالَبْح،،،،،،،ُر يف الَحِقيَق،،،،،،، ِ  

َم،،را - 792  ُْ  َأْكَث،ُر َفْت،َوى َوْه،َو واب،ُن 

 

 .................................... 

 .(والبحر يف الحقيق  أكثرهم فتوى)ثم قاا: 

 يؤالء ضيمن لني  كيان لك ير ايصيحابة فتيوى فهيو إن كيان لقيل عيدد يف  ¶ ذه ميزة ابن عباس 

 ولرضا م كما نقل اإلمام لحمد. ╚يكد  كان لك ر م فتوى  عايستة

   ثم يقوا:

َم،،،،را.......  – 792 ُْ  َوْه،،،،َو واب،،،،ُن 

 

ْم،،رَو َق،،ْد َج،،  َْ َبي،،رِ َواْب،،ُن   َرىَواْب،،ُن ال ُّ

،،،،ْهَرِا الَعَباِدل،،،،هْ  - 793  َل،،،،ْيِهُم بِالهُّ َْ 

 

 َل،،ْيَس اْب،،ُن َمْس،،ُعوَد وَل َم،،ْن َش،،اَكَلهْ  

اي بادية من ايصحابة فايمقصود عبد اهلل بين عبياس وابين  هي دي: إذا دم ت لن  ذا األمر لفتب بجواز 

 وال يدخل فيهم ابن مس ود. ع╚بير وعبد اهلل بن عمرو وابن ايز   ععمر
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تي  ثم  ؤالء األرب ة كيانوا مين صينار ايصيحابة فياح عتقدمت وفات  ◙ذا؟ ألن ابن مس ود يما

إن  ذا األمير قياا بي  اي باديية األرب ية  :ويفتونع فيقاا عفكانوا يسأيون عن مسائل ايشرع عإييهم يف ايفتوى

 لجم ين. ╚في دون ابن عباس وابن عمر وابن ايزبير وابن عمرو بن اي اص 

ا  ذه فائ ي عم وفاتي إن  ؤالء اي بادية  م  ؤالء وييي  ميدهم ابين مسي ود يتقيد   :دة يقوا ي إذ  ن وال م 

من ايصحابة ممن يسمب ب بد اهلل فإن ايمقصود باي بادية  م  ؤالءع ألهنم كانوا يستفتون وتيأخر    شاك 

 ي دون  ؤالء.وفيقاا: قاا هبذا اي بادية ع مس ود وفاهتم عن ابن

 د فيهم كايزميشر  ونحوه فهذا خلأ.لما من ذكر ابن مس و

 ثم يقوا: 

بَّ،اَس َلُه،مْ  - 794 َْ  َوْهَو وَزْي،دب واْب،ُن 

 

 يف الِفْق،،،،،ِه َأْتَب،،،،،ا ب َي،،،،،َرْوَن َق،،،،،ْوَلُهمْ  

وابين عبياس يهيم لتبياع ي ديي لهنيم  عوزيدع زيد بن ثابيت (وهو)ي دي ابن مس ود وايمشار إيي  بقوي :  

 وايحديت ويأخذون بفتوا م.كان يهم تالميذ يأخذون عدهم ايفق  

أحدب ل،ه أص،حاب يقوم،ون  ♀لم يكن من أصحاب النبي  ؒ قال ابن المديني )يقوا: 

بقوله يف الفقه إَل ثَلث : ْبد اهَّلل بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن ْب،اس. ك،ان لك،ل رج،ل م،نهم أص،حاب 

 وزييد بين ثابييت◙ؒ ي دييي كيأن  يؤالء ايصيحابة اي الثية ابيين مسي ود «يقوم،ون بقول،ه ويفت،ون الن،اس

وابن عباس ي دي كل واحد كأن  وحيده مدردية لو جام ي  يي  تالميذة ييتصيوا بمرافقتي  واألخيذ  ◙

 .«ثم صاروا ب د ذي  يدشرون فقه  وع م  وحدي   ععد 

 ي دي: رير م من ايصحاب فإهنم ال يكون يهم من األصحاب ما كان يهؤالء اي الثة. بيال 

 وقاا مسروق: ثم قاا: 

: اْنَتَه،،ى الِعْل،،ُم وَ  - 795  َق،،اَل َمْس،،ُروثب

 إلى

 

 

 ِس،،،،،،تَِّ  َأْص،،،،،،َحاَب كَِب،،،،،،اَر ُن،،،،،،َبَل

 

 

ْرَداِء َم،،،ْع ُأَب،،،يِّ  - 796 ،،،ي ال،،،دَّ
 َزْي،،،َد َأبِ

 

ل،،،،،،،يِّ   َْ  َم،،،،،،،ْع 
ِ
ْب،،،،،،،ِد اهَّلل َْ َم،،،،،،،َر،  ُْ 

ْرَدا َب،،،َدْل   ُثمَّ اْنَتَهى لَِذْيِن والَبْعُض َجَعْل  - 797  ،،،ْن َأبِ،،،ي ال،،،دَّ َْ  األَْش،،،َعرِيَّ 

 وانتشار اي  م عدهم. عر من ق ية اختصاص  ؤالء اي الثة بوجود تالمذة يهمك  قيد ما ذ  ي: كأن  ي  ي د 

بيان اييذ  انتهيب إيييهم اي  يم مين لكيابر ايصيحابةع وقيد ذكير ذيي  »فقاا يف ايشرح يف  ذه األبيا : 

انتهيب إييب ديتة إييب  ♀وجد  ع يم لصيحاب رديوا اهلل » :مسروق وايش بيع فقاا مسروق
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ع وعبيد اهلل ◙ع ولبيي اييدرداء ◙وزيد بين ثابيت  ◙بي ول   ◙وع ي  ◙عمر 

 «بن مس ود

إميا  ╚ي دي: عمر وع ي ول بي وزيد ولبي ايدرداء وابن مس ود تالحظيون يف  يؤالء ايصيحابة 

 من اي  وم وإما اختصاصهم بب د. اختصاصهم ب  م  

: عميير  ان ايديياس فكيي عمييدة خالفتيي  ♀  خ يفيية ردييوا اهلل اختصاصيي  بأن يي ◙فميي ال 

 ويذي  انتشر عد  ع م جم. ع◙يأخذون عد  يلوا مدة خالفت  ب د لبي بكر 

ا يف اي راق يف ايكوفة ويف ايبصرة. ◙ثم بايدسبة ي  ي   انتشر عد  اي  م خصوص 

ي ا ايقراءةع قراءة ايقرآن لخذ عد  ايقرآن وميا يت    يا لني  ولبي انتشر عد  اي  م خصوص  ق بي . وي ديي لي  

 يدة لبي انتشر ع م  يف ايمديدة.كان يف ايمد

ييا انتشيير ع ميي  يف ايمديديية بيياإلقراء إقييراء ايقييرآن  :ب  مييين يكديي  اخييتو   عولمييا زيييد بيين ثابييت فأي  

 وايفرائض.

ييفإنيي  انتشيير ع ميي  يف ايشييامع ول   ؛ولمييا لبييو ايييدرداء ييا مييا يت  ييق  ذ  خ  عديي  ك ييير ميين األحاديييت خصوص 

 بأحاديت ايرقائق.

لك ير مين انتشير  تالمذة ك ييرون يف اي يراقوكان ي   عع م  يف اي راق يف ايكوفة ولما ابن مس ود فاتشر

 يف آخير الوإ عي دي: ابين عبياس يف فيرتةع وابن مس ود وابن عباس ◙عدهم اي  م  ؤالء اي الثة ع ي 

 .◙خيات  يف ايحجاز 

 :  ثم قاا قاا ايحافظ اي راقي

 ( ل  يألخيرين.ثم انتهى لذينفقويي: )

 ي دي قوي : 

: اْنَتَه،،ى الِعْل،،ُم  - 795  َوَق،،اَل َمْس،،ُروثب

 إلى

 

 

 ِس،،،،،،تَِّ  َأْص،،،،،،َحاَب كَِب،،،،،،اَر ُن،،،،،،َبَل

 

 

ْرَداِء َم،،،ْع ُأَب،،،يِّ  - 796 ،،،ي ال،،،دَّ
 َزْي،،،َد َأبِ

 

ل،،،،،،،يِّ   َْ  َم،،،،،،،ْع 
ِ
ْب،،،،،،،ِد اهَّلل َْ َم،،،،،،،َر،  ُْ 

ْرَدا َب،،،َد   ُثمَّ اْنَتَهى لَِذْيِن والَبْعُض َجَعْل  - 797  ،،،ْن َأبِ،،،ي ال،،،دَّ َْ  ْل األَْش،،،َعرِيَّ 
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)يذين( آخر ايمذكورينع و م ع ي بن لبي طاييبع وعبيد اهلل بين مسي ودع كيان يف زماهنميا  يم لع يم 

 .◙ع ألهنما ب د عمر ¶ايصحابة 

 وال،،،،،،،،،،،،،َبْعُض َجَع،،،،،،،،،،،،،ْل  - 797

 

ْرَدا َب،،،َدْل   ،،،ْن َأبِ،،،ي ال،،،دَّ َْ  األَْش،،،َعرِيَّ 

ايصيحابة اييذين لني  كيان مين  ◙ي دي: ديق يف كالم مسيروق ذكير لبيي اييدرداء خاييد بين زييد  

 عوجيي  و يذا قيوا   ◙يكن ب ض ل ل اي  م يج يل مكاني  لبيا موديب األشي ر   عاشتهر عدهم اي  م

 ولرضاه. ◙باإلضافة إيب روايت  ي حديت وايفق   عألن لبا مودب اشتهر ب  م  يف ايق اء

اهلل بين مودب األش ر  كال ما تيأخر  وفاتي  ب يد عبيد  وولب عزيد بن ثابت»يقوا ايحافظ اي راقي: 

 بال خال . ¶وع ي بن لبي طايب  عمس ود

ويهيذا عيزو   يذه  عإن ع يم ايسيتة انتهيب ي بيد اهلل وع يي فيي  نظير مين  يذا ايوجي »فقوا مسروق: 

 .«ويم لط قها يتكون اي قدة ع ي  عايمقاية يمسروق

 يد األرب ية ي دي يقت ي لهنما عاشيا يف ي ديي ب .«انتهى ْلم هؤَلء الست  إلى هذين»ي دي حيدما قاا: 

 .ايذين قب هم ويي  األمر كذي   م ايذين تقدموا يف ايوفاة

وإن تيأخر  وفياة  عيكوهنميا ضيما ع مهيم إييب ع مهميا ؛انتهب ع مهم إييهما :لن يقاا ويص   »قاا: 

 .«زيد ولبي مودب عن ع ي وابن مس ود واهلل لع م

كان عمير وعبيد اهلل و ♀كان اي  م يؤخذ عن دتة من لصحاب ردوا اهلل : »وقاا ايش بي

 .«وزيد يشب  ع م ب  هم ب ضع وكان يقتب  ب  هم من ب ض

 تقارب.م   ♀ي دي:  ذا من باب ايفائدة وإال ال ش  لن ع م لصحاب ردوا اهلل 

 ثم قاا: 

 َوالَعدُّ َلَ َيْحُصُرُهْم َفَق،ْد َظَه،رْ  - 798

 

ٍَ َوَحَض،،،،،رْ    َس،،،،،ْبُعوَن َأْلف،،،،،م بَِتُب،،،،،و

َّْ َأْربَ  - 799   ُع،،وَن َأْلف،،م َوُق،،بِْض الَح،،

 

،،،ْن َذْي،،،ِن َم،،،ْع َأْرَب،،،ِع آَلََف َت،،،نِّضْ   َْ 

 ر بمكان.س   ب ومن اي   من ايص   ╚ي دي: لن حصر لعداد ايصحابة  

وح  م ي  يف حجية اييوداع  ╚؟ يقوا: ألن  رزا ما رزوة تبوك دب ين ليف من ايصحابة لماذا

ون  يذه األعيداد ايكبييرة ايتيي تصيل إييب  يذه لرب ين ليفع ف ذي  يو رج تم إيب كتب ايصيحابة ال تجيد

 األرقام.
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باي يد واإلحصياء مت يدا يتفيرقهم يف ايب يدان وايبيواد ع وقيد روى  ╚)حصر ايصيحابة قاا: 

ايبيار  يف صحيح  لن ك ب بن ماي  قاا يف قصة تي في  عين ريزوة تبيوكع قياا: ولصيحاب رديوا اهلل 

 (.ك ير ال يجم هم كتاب حافظ ♀

تركي   يكدي  تكاديل وتباطيأ حيت عي ديي إذا تي يف ميا لن  يو كيان يديو  لن ييذ بي دي  و ظن لن  

ف يك رة األعيداد ايتيي كانيت لن ال لحد يدر  لن  تي    فظن   عولرضاه ◙ثم بقي يف ايمديدة  عايجيش

 ♀يكن نزا ايوحي إيب رديوا اهلل  عايتي ال يحصر ا كتاب وال حافظ ♀ما ايدبي 

نزيت ب يد ذيي  توبتي  ب يد محدية  ◙وكان مدهم ك ب بن ماي   عفوا ِّ خ  يف شأن  ؤالء اي الثة ايذين 

ا.  طوي ة ي دي ت رفوهنا مر  بكم ك ير 

 :يقوا ايحافظ اي راقي

يا ميا  عل  عن مقيدار  يذين اي يددين ايميذكورين (ْن ديني: )قويي يا ولرب يون ليف  و ميا ديب ون ليف 

ا كم  ا تقدم بيان .زيادة لرب ة آال  فذي  مائة ليف ولرب ة عشرة ليف 

 .باب ي دي لهنا قريب من  ذا اي ددمن ع ل  تتيسر (تنط: )وقويي

 ثم قاا:

 َوُه،،،ْم طَِب،،،اثب إِْن ُي،،،َرْد َتْعِدي،،،ُد  - 800

 

ْه،،،،،،َرَا َأْو َتِ ي،،،،،،ُد   َْ  ِقي،،،،،،َل: اْثنََت،،،،،،ا 

ييسوا طبقة واحدة بل  م طبقا ع و يذه ايلبقيا  لر بهيا طبقيا  زمديية  ╚ي دي لن ايصحابة  

 اكم يف ع وم ايحديت اثدتي عشرة طبقة.فقسمهم ايح

ع وعميير وع مييان وع ييي ◙ايي فيياء األرب يية لبييو بكيير ك: ايييذين لديي موا بمكيية ال بق،،  األول،،ى

 .╚فهؤالء ايذين لد موا بمكةع د د بن لبي وقاص ورير م من ايصحابة  علجم ين ╚

 ايلبقة اي انية: لصحاب دار ايددوة.قاا: 

ع ييهم قيريش يف  تق اجر إيب ايحبشة من ايصحابة يميا ضيي   ن  ي دي م  : مهاجرة ايحبشة ال بق  الثالث 

مين ايصيحابة إييب ايحبشية ثيم عيادوا  فهاجر عيدد   عبايهجرة إيب ايحبشة ♀مكة لذن يهم ايدبي 

 ب د فرتة.
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قبيل ايهجيرة مين  ♀: لصحاب اي قبة األويبع ي دي ايذين ايتقب هبم ايدبيي ال بق  الرابع و

 األنصار.

 .لصحاب اي قبة اي انية :مس الخاوال بق  

وميين كييان يف مكيية ميين  ♀ي دييي اي قيياء األخييير ايييذ  ي دييي جييرى فييي  االتفيياق بييين ايدبييي 

 ويداف ون عد . ♀األوس واييزرج ممن لد م لن يهاجر إييهم ردوا اهلل 

 لصحاب اي قبة اي انية ولك ر م من األنصار.: الخامس 

 .بقباء قبل لن يدخل إيب ايمديدة : لوا ايمهاجرين ايذين وص وا إيي والسادس 

 .♥ي دي ايصحابة ايذين لدركوه و و يف قباء قبل لن يدخل إيب موضا مسجده 

ا من ايصحابة  : ل ل بدرال بق  السابع   .╚من شهد بدر 

 .: ايذين  اجروا بين بدر وايحديبيةال بق  الثامن 

يي ييا م  ايحبشيية حتييب ب نهييم لن ايدبييي كييان يف ايحبشيية ميين ايصييحابة ايييذين بقييوا يف  ن  ي دييي: خصوص 

 وادتقر فيها فقدموا من ايحبشة ب د رزوة بدر. ع اجر إيب ايمديدة ♀

 يف رزوة ايحديبية. ضوانايرِّ  بي ة   : ل ل  وال بق  التاسع 

كياييد بين ايويييدع وعميرو بين اي ياصع ولبيي ع : من  اجر بين ايحديبية وفيت  مكيةالعاشراوال بق  

 .╚ ريرة 

ن   اجر قبل ايحديبية إقاا ال يص  ايتم يل بأبي  ريرة ف و يقوا  ذا ايحاكم اقي: يقوا ايحافظ اي ر

 بل يف لواخر ا. ععقب خير

 .¶ي دي: ايصحي  لن يم ل بيايد بن ايوييد وعمرو بن اي اص 

 ي دي من لد م من ايصحابة يف فت  مكة.ع : مس مة ايفت االحادي ْهر

ييييوم ايفيييت  ويف حجييية  ♀ا رديييوا اهلل : صيييبيان ولطفييياا رلوْه،،،ر  الثاني،،،ال بق،،،  و

 كايسائب بن زيد وعبد اهلل بن ث  بة بن لبي صهيب ولبي ايلفيل ولبي جحيفة..ايوداع

ا  عوثبتييت رؤيييتهم ييي  ♀ورلوا ايدبييي  عي دييي:  ييؤالء صيينار ايصييحابة ايييذين كييانوا صيينار 

 وكانوا يف دن يميزون فيها.
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ي عشرةع ولما ابن د د فج  هيم خمي  طبقيا  ومدهم من زاد ع ب ذي  ع ب ثدت»قاا ابن ايصالح: 

 .«فقط

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ   وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال مييف اي م يف آخر حيات   ل يدخ ون ايصبيان ايذين حدكهم ايدبي ص يي اهلل ع ي  ود :السُّ  ان؟ه 

ا يقياايال يدخ ون يف ايهم :الَجَواب يي  رؤيية  :ان إنما يقاا ي  رؤية يقاا ي  رؤية حتب يو يم يكن مميز 

 يؤالء ايصيبيان ايصينار اييذ  كانيت اي مير ديدة لو  :إنما اخت ف اي  ماء و دا مسأية حدي ية مهمية و يي

دييهل بيين حديييف ونحييوه ميين  ماميية ديي د بيينولبييو ل   عونحييوه ميين ايصييحابة ◙دييدتين م ييل ايحسييين 

ا  ل ي د حيدي هم متصيال  لم ي   ا جد  ألني  ال شي  لهنيم ييم  ع يد حيدي هم مرديال  ايصحابة ايذين كانوا صنار 

ا محمود بن ايربيا ومحمود بن لبي  ونحو م من ايصحابة ♀يسم وا من ايدبي   .لي  

موصيوال   يل ي يد مرديال   لن  ؤالء ايصحابة اخت ف اي  ماء يف حدي هم  ل ي د مرديال  لم فالهاهد

ييا بمراديييل ايصييحابة ايكبييار و ي حييق بمراديييل  :قيييلمقبييوال  كمراديييل ايصييحابة اآلخييرين لو ي ييد م حق 

يكن ايصحي  لن حيدي هم ي حيق بمرادييل كبيار ع از وممن قاا هبذا ايقوا األخير لبو حاتم اير  ع ايتاب ين

 يؤالء ال  ╚ ؤالء ايصنار صنار ايصحابة  ايصحابة يماذا؟ يدف  ايت  يل لو ايت  يل نفس  و و لن

ف يذي  يقبيل مردي هم وال ي حيق مردي هم  عيروون إال عن صحابة آخيرين ورواييتهم عين ايتياب ين نيادرة

 ؒ اي الئيي بل يقبل مرد هم ويحت  ب  و ذا ايذ  رجحي  ايحيافظ  عبمردل ايتاب ين فيحكم ب  ف 

 وريره. «جاما ايتحصيل»يف 

َؤال  يا؟و ما كان ع ي  اي بادية من ايفتلدباب عدم ذكر ابن مس ود يف اي بادية يهذكر  لن من  :السُّ

لنا ق ت إن  ؤالء اي بادية األرب ة تأخر  وفاهتم فكانوا يف زمين  يم اييذين  .ال يي   كذا  :الَجَواب

يستفتون يف ايح  ويف ريره من ايمداد   م اييذين يسيأيون بيدميا ابين مسي ود تقيدمت وفاتي  ف يي  فقيط 

 ية ايفتية إنما تأخر ايوفاة تيأخروا ب يد ابين مسي ود ي ديي ديدين ك ييرة فكيان  يؤالء األرب ية  يم اييذين ق

 ╚يسأيون فيقاا  ذه ايفتية قاا هبا اي باديةع في دون ابن عباسع وابن عمرع وابن عمرو وابن ايزبيير 

ا لما ق ية ايفتية ال ش  لن ابن مس ود كان ي دي من اي  م وايفتية بم  لجم ين. ╚كان مكين جمي  

 .)نريد م رفة كتاب جاما يف تراجم ايصحابة نقتدي  ؟؟(يقوا: 

ي دي من لشبا ايكتب كتياب اإلصيابة يكين ربميا يرييد ايلاييب لن يسيأا عين كتياب يجميا تفاصييل 

وإنميا ج يل  عتراجم ايصحابة ن م  ي  يكون مودا لجما كتاب بين ليديدا كتاب اإلصيابة يكدي  ميتصير

ي ع ل  ذا ايصحابي ثبتت صحبت  لم ال عر  م  ق ية إثبا  ايصحبةايحافظ ايحج ق باألخبيار ولميا ميا يت   
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فإن  ييتصر ا إنما يقتدي م   م يل لديد اينابية واالديتي اب فيإن فيهميا مين لخبيار ايصيحابة  عيا جروايم

 .وتوارييهم ايشيء ايك ير

ار ايتارييية ايكبيرة كسير لعيالم لحسن ايكتب ايتي ترتجم ي صحابة وت تدي لخبار م كتب ايكب منو

 ونحو ا. «تاريخ اإلدالم»و «ايبداية وايدهاية»ايدبالءع و

َؤال  أهنا رواية رير فقي ؟ ل من األدب وصف رواية لبي  ريرة ب :السُّ

وابن عمير ريير فقيهيين  ◙ي دي: ذكر عن ب ض اي  ماء لهنم يقويون لن لبا  ريرة ع ال :الَجَواب

وبايدسيبة  ع╚ ريرة وابن عمر من فقهاء ايصحابة  ابل إن لب عي  ورير دديديكن  ذا كالم رير صح

يرهع واله اإلميارة ◙ ريرة يدا ع ب ذي  لن عمير  يألب ال ييويي اإلميارة إال  ◙كيان عمير و لم 

ا من ايصحابة  لما ابن عمر فقه  وع م  لشهر من لن ييرد ع يب م يل  يذا  عولرضا م ╚من كان فقيه 

 ايقوا.

ا  يب ل ع   مواهلل ت   

ي ن.
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح   وص   ب اهلل ود  م ع   ب ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

َم،،رُ  - 801 ُْ يُ  ُث،،مَّ  ،،دِّ  َواألَْفَض،،ُل الصِّ

 

ْثَم،،،،،،اُن َوْه،،،،،،َو األَْكَث،،،،،،رُ   ُْ  َوَبْع،،،،،،َدُه 

 َأْو َفَعِل،،ي  َقْبَل،،ُه ُخْل،، ب ُحكِ،،يْ  - 802 

 

،،ْن َمالِ،،ِك ُقْل،ُت: َوَق،،  َْ  ْوُل الَوْق،،ِ  َج،ا 

،،،،هْ  - 803  ،،،،تَُّ  الَب،،،،اُقوَن، فالَبْدِريَّ  َفالسِّ

 

، َفالَبْيَع،،،،،،،،ُ  الَمْرِض،،،،،،،،يَّهْ    َفُأُح،،،،،،،،دب

ابِِقيَن َقْد َوَردْ  - 804   َقاَل: َوَفْضُل السَّ

 

 َفِقي،،،َل: ُه،،،ْم، َوِقي،،،َل: َب،،،ْدِري  َوَق،،،ْد  

 ِقي،،،،َل: َب،،،،ْل اْه،،،،ُل الِقْبَلَت،،،،ْينِ  - 805 

 َتَلْ  واْخ  

ُه،،،ُم َأْس،،،َلَم َقْب،،،ُل     َم،،،ْن َس،،،َلْ   -َأيَّ

ِليْ  - 806  َْ  ِقيَل: أبو َبْكرَ، وِقيَل: بْل 

 

،،،،،،ُه َل،،،،،،ْم ُيْقَب،،،،،،لِ   َْ ي إجَما
ِْ
 َوُم،،،،،،دَّ

ْ،،،ى ِوَفاق،،،ا - 807   َوِقي،،،َل: َزْي،،،دب وادَّ

 

َفاق،،،،،،ا  َل،،،،،،ى َخِديَج،،،،،،َ  اتِّ َْ  َبْع،،،،،،ضب 

 َوَم،،،،اَت آِخ،،،،رًا بَِغْي،،،،رِ ِمْري،،،، ِ  - 808 

 

،،،،،اَا ِماَئ،،،،، ِ أُب،،،،،و ا  َْ  ل َُّفْي،،،،،ِل َم،،،،،اَت 

،،،،ائُِب بالَمِدينَ،،،، ِ  - 809   وَقْبَل،،،،ُه السَّ

 

  ِ ،،،،،،،  َأْو َس،،،،،،،ْهلب اْو َج،،،،،،،ابِرب اْو بَِمكَّ

َم،َرا - 810  ُْ  وِقيَل: اَلِخ،ُر بَِه،ا: اب،ُن 

 

 

 

 إْن َل أُب،،،،،و ال َُّفْي،،،،،ِل فِيَه،،،،،ا ُقبِ،،،،،َرا 

 وَأَن،،،ُس ب،،،ُن مالِ،،،َك بالَبْص،،،َراِ  - 811 

 

 ى َقَض،،،ى بالُكْوَف،،، ِ واب،،،ُن أب،،،ي أْوَف،،، 

اِا َفاْبُن ُبْس،رَ اْو ُذو باِهَل،هْ  - 812   والهَّ

 

، وِقي،،،،،َل: بِِدَمْه،،،،،َ  َواثَِل،،،،،هْ    ُخْل،،،،، ب

 َوأنَّ يف ِحْمَ  ابُن ُبْسرَ ُقبَِض،ا - 813 

 

 وأنَّ ب،،،،،،الج يرِا الُع،،،،،،ْرُس َقَض،،،،،،ى 

 وبَِفَلْس،،،،،،، ِيَن أُب،،،،،،،و ُأَب،،،،،،،يِّ  - 814 

 

 يِّ وِمْص،،،َر ف،،،ابُن الح،،،اِرِع ب،،،ِن ُج،،، َ  

 وُق،،،بَِض الِهْرَم،،،اُس بالَيَماَم،،، ِ  - 815 

 

 وَقْبَل،،،،،،،،،،،ُه ُرَوْيِف،،،،،،،،،،،عب بَبْرق،،،،،،،،،،، ِ  

 وِقي،،،،،َل: إْفرِيِقيَّ،،،،،َ  وَس،،،،،َلَمهْ  - 816 

 

َم،،،،،،،،،هْ    باِدي،،،،،،،،،م اْو بِ ِيَب،،،،،،،،،َ  الُمَكرَّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

َم،،رُ  - 801 ُْ يُ  ُث،،مَّ  ،،دِّ  َواألَْفَض،،ُل الصِّ

 

ْثَم،،،،،،اُن َوْه،،،،،،َو األَْكَث،،،،،،رُ َوَبْع،،،،،،َد   ُْ  ُه 

 َأْو َفَعِل،،ي  َقْبَل،،ُه ُخْل،، ب ُحكِ،،يْ  - 802 

 

 .................................... 

 يو لف يل صيحابة  ◙يذكر يف  ذين ايبيتين ل  ايصيحابة لف يلع واإلجمياع ع يب لن لبيا بكير 

وه،و األكث،ر، أو وبع،ده ْثم،ان )ولرضياه وبيين يف قويي :  ◙ثم يت يوه عمير  ♀ردوا اهلل 

 .(فعلي قبله
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ع ◙لو ع ييي  ◙ل : لن  ديياك خييال  بييين ايسيي ف رحمهييم اهلل يف ليهمييا لف ييلع ع مييان 

 وثالثة لقواا:

لف لع ولن ترتيبهم يف األف  ية كرتتييبهم باييالفيةع لبيو بكيرع ثيم  ◙بأن ع مان : القول األول

 لجم ين. ╚عمرع ثم ع مانع ثم ع ي 

 .◙لف ل من ع مان  ◙: لن ع ي ا والقول الثاين

 : بايتوقف يف األف  ية بيدهما.والقول الثال 

لف ييلع ورو  عيين ليييوب بيين لبييي تميييم  ◙وايييذ  رجحيي  ك ييير ميين ل ييل اي  ييمع لن ع مييان 

 .«فضل ْلًيا ْلى ْثمان فقد أزرى بالمهاجرين واألنصار نْ مَ »ايسيتياين لن  قاا: 

يي لف ييل عدييد م  ◙ اف ييو كييان ع ي يي عفيية وا ع مييان يف اييالي دييي لن ايمهيياجرين واألنصييار ف  

 .◙وج  وه خ يفة بدا ع مان  عيف  وه باييالفة

ثم عمر ثم ع مانع فما لخرج  اإلمام ايبيار  يف صحيح  عين ابين  علما ايدييل ع ب لف  ية ايصديق

ث،م نت،رٍ  ،َل نعدل بأبي بكر أحًدا ث،م ْم،ر ث،م ْثم،ان ♀كنا يف زمن النبي »قاا:  ◙عمر 

 .«فاضل بينهمَل نُ  ،♀ أصحاب النبي

يف ي ون لبيا بكير  لوال   ╚فهذا في  نسبة لن  ذه ايمفاض ة كانت يف زمن ايدبوةع وكان ايصحابة 

 ثم عمر ثاني ا ثم ع مان ثاي  اع وكانوا ب د ذي  يرتكون ايتف يل.

يف لمير ايدياس ف يم لر يم ي يديون  إين قد نظير   »لن  قاا:  ◙ورو  عن عبد ايرحمن بن عو  

ع يقيوا إني  ◙ع ب يد مقتيل عمير ◙ي دي ب د وفاة عمير  «اس)إين قد نظر  يف لمر ايد   ع«ب  مان

فكيانوا ال ي يديون »من ايمهاجرين واألنصار قياا:  ♀نظر يف لمر ايداس من صحابة ردوا اهلل 

ا ◙ب  مان   .«لحد 

 .«ق ت: وقوا ايوقف جاء عن ماي »: قاا ايحافظ اي راقي

نقييل عيين اإلمييام ماييي   ◙وع ييي  ◙ف يييل بييين ع مييان ي دييي: لن ايقييوا بييايتوقف يف ايت

 .(قلت)ع و ذا من زيادا  ايحافظ اي راقي ع ب ايحافظ ابن ايصالح ويذي  صدره بقوي : ؒ 
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ع وقيد جياء عين مايي  خزيمةوممن ذ ب إيب تف يل ع ي  ع ب ع مان لبو بكر بن »يقوا يف ايشرح: 

يا ديئل ل  ايدياس لف يل  ايتوقف بين ع مان وع ي كما حكاه ايمازين يف ايمدونة لو عين ايمدونيةع لن مايك 

ا ممين  ؟ثم قاا: لو يف ذي  ش  عب د نبيهم؟ فقاا: لبو بكر قيل ي : ف  ي وع ميان؟ قياا: ميا لدركيت لحيد 

 حب ع ونرى ايكف عن ذي .اف ل لحد ما ع ب صلقتد  ب  ي  

ب ايقاضيي عييا  وحكي «أفض،لهم أب،و بك،ر ث،م ْم،ر»: ويف رواية يف ايمدونة حكا ا ايقاضي عيا 

ا رجا عن ايوقف إيب ايقوا األوا.  قوال  لن مايك 

ا  تراجا عن قوي  بايتوقفع وقاا ايقرطبي: و يو األصي  إن شياء  ؒ ي دي: حكب لن اإلمام مايك 

من تقديم ع ميان  -جمهور ل ل ايسدة-ي دي: لن ايذ  يص  عدد ايمايكية ايقوا بما قاا ب  ايجمهور  اهلل.

 .ؒ  و آخر ايقويين من قوا اإلمام ماي   :قيل ولن  ذا عع ب ع ي ◙

ولبيو  عع ي  مذ ب ل ل ايسدة تقديم ع مانع يما روى ايبيار  وايذ  ادتقر  »ويذي  قاا يف ايشرح: 

ال ن دا بأبي بكر  لحداع ثم عميرع ثيم  ♀داود وايرتمذ  من حديت ابن عمرع كدا يف زمن ايدبي 

 .«ع مان

أفضل هذه األم  بعد نبيها أب،و »: حيب  ♀ا نقول ورسول اهَّلل كن»يف رواية عدد ايلراين قاا: 

 .«فَل ينكره ♀فيسمع ذلك رسول اهَّلل  ،بكر وْمر وْثمان

 يهم ع ب  ذا ايتف يل.  ♀لخذ اي  ماء من  ذا ايحديت اإلقرارع إقرار ايدبي 

 :  ؒ ثم قاا ايحافظ اي راقي 

،،،،هْ  - 803 ،،،،تَُّ  الَب،،،،اُقوَن، فالَبْدِريَّ  َفالسِّ

 

 .................................... 

ايي فياء األرب يةع  :اي شيرة ايمبشيرون بايجدية و يم ♀ي دي: لف ل ايصيحابة ب يد ايدبيي 

 لجم ين. ╚وايستة من ب د م 

ا مين ايصيحابةع لوال  ع (فالبدري قاا: ) اي شيرة ايمبشيرون بايجديةع ثيم مين شيهد  :ي دي: من شهد بيدر 

ا من ايصحابة   .╚بدر 

ا من ايصيحابة من شهد ل  فل : ؛ (دفأحثم قاا: ) ع ثيم مين شيهد بي ية ايرضيوان يف ريزوة ╚حد 

 ايحديبية.

 (.والبيع  المرضي و ذا م دب قوي : )
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ألنيي  نقييل عيين لبييي مدصييور ايتميمييي ايبنييداد  قيياا: لصييحابدا مجم ييون ع ييب لن لف يي هم ايي فيياء 

صيحاب لحيدع ثيم ل يل بي ية ايرضيوان ة ايبياقون إييب تميام اي شيرةع ثيم ايبيدريونع ثيم لاألرب يةع ثيم ايسيت  

 بايحديبية.

 .م ا ع ل : فأ ل لحد فأ ل ايبي ة و ع ب حذ  اي ( فأحدب فالبيع  المرضيَّ )قاا: وقويي: 

 (.ابقين قد وردالسَّ  وفضُل : )ؒ قاا ل  ايحافظ اي راقي 

 قاا:  ( ايقائل ابن ايصالح.قال)

ابِِقيَن َقْد َوَردْ  - 804  َقاَل: َوَفْضُل السَّ

 

 َفِقي،،،َل: ُه،،،ْم، َوِقي،،،َل: َب،،،ْدِري  َوَق،،،ْد  

 واْخَتَلْ   ِقيَل: َبْل اْهُل الِقْبَلَتْينِ  - 80 

 

 .................................... 

ُل،وَن ِم،نَ ﴿يقصد  دا هبذين ايبيتين تفسير م دب ايسابقين يف قوي  ت يايب:  ،ابُِقوَن األَوَّ اْلُمَه،اِجرِيَن  َوالسَّ

،دَّ َلُه،ْم َجنَّ،اَت َتْج،رِي َتْحَتَه،ا األَنْ َواألَنَصاِر وَ  َْ نْ،ُه َوَأ َْ ،نُْهْم َوَرُض،وا  َْ َبُعوُهْم بِفِْحَساَن َرِضَي اهَّللُ  َه،اُر الَِّذيَن اتَّ

ُل،ونَ ﴿ي دي: تفسير قوي  ت ايب: ع [100]ايتوبية: ﴾َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيم ،ابُِقوَن األَوَّ مين  ﴾َوالسَّ

 قاا:   م ايسابقون األويون؟

ابِِقيَن َقْد َوَردْ  - 804  َقاَل: َوَفْضُل السَّ

 

 َفِقي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َل: ُه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،مْ  

 قيل: إن  ؤالء ي دي ايمقصودون بايسابقينع قيل:  ؤالء اي شرةع ن مع ي دي قيل: فيها لقواا: ....................................  

ص ب إيب بيت ايمقيدسع ومين صي ب إييب ايك بية مين  ن  ي م  ي دع : من ص ب إيب ايقب تينالقول األول

 ايمهاجرين واألنصارع  ؤالء  م ايمراد بايسابقين.

 : ايذين شهدوا بي ة ايرضوان.وقيل

 م اي مير يا إخواين ي ود إيب من شهد بي ية  (قيل)ي دي: ع (هم وقيل بدري :وقيل)ع : ل ل بدروقيل

 ايرضوانع وقيل:  م من شهد بدر.

 ل ل ايقب تين. وقيل:  م

 ي دي  ذه ثالثة لقواا يف تفسير ايسابقين.

ُلونَ ﴿ؒايقوا األوا: لن ايسابقين يف قوي  ت ايب:  ابُِقوَن األَوَّ ع قيل:  م من شهد بي ة ايرضيوان ﴾َؒوالسَّ

 يف ايحديبية.
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ا.  وقيل:  م من شهد بدر 

 وقيل:  م من ص ب إيب ايقب تين.

 ثم قاا: 

 َفِقي،،،َل: ُه،،،ْم، َوِقي،،،َل: َب،،،ْدِري  َوَق،،،ْد   ............ ........................

 ِقي،،،،َل: َب،،،،ْل اْه،،،،ُل الِقْبَلَت،،،،ْينِ  - 805 

 واْخَتَلْ   

ُه،،،ُم َأْس،،،َلَم َقْب،،،ُل     َم،،،ْن َس،،،َلْ   -َأيَّ

ِليْ  - 806  َْ  ِقيَل: أبو َبْكرَ، وِقيَل: بْل 

 

   .................................... 

ا يذكر يف  ذه األبيا  ع ففي ذي  لقواا:╚  مسأية و ي من لف ل ايصحابة إدالم 

ا لبيو بكير قيل واديتدا لصيحاب  يذا ايقيوا بميا جياء يف حيديت ع ◙: إن لوا ايصحابة إديالم 

ع «ح،رب وْب،دب »: من م   ع ب  ذا األمر؟ قياا: ♀عمرو بن عبسة يف قصة إدالم  وقوي  ي دبي 

 م.ع و ذا ايحديت يف مس ¶بكر  اي دي بالال  ولب

ع ونقل  ذا عين ب يض ايصيحابة عيدد ◙: قيل: إن لوا من لد م من ايصحابة ع ي اينالقول الثَّ 

 إيب آخره. «ايمقداد ولبي ليوبع ولن ...ورو  ذي  عن زيد بن لرقم ولبي ذر » م يف ايشرح قاا: 

  ♀ايدبيي  ئى يف ذي  ايحاكم حيدي  ا قياا: ن بيورو
 
ييوم اي الثياء  ييوم اإلثديين ولدي م ع يي

◙. 

 فيقوا: 

.................................... 

 

،،،،،،ُه َل،،،،،،ْم ُيْقَب،،،،،،لِ   َْ ي إجَما
ِْ
 َوُم،،،،،،دَّ

  و لوا من لد م. ◙عب لن اإلجماع ع ب لن ع ي ا أن  اد  فعبد اهلل  ايقصد هبذا ايحاكم لب 

ًي،ا خَلًفا بين أصحاب التواري  أن ْل َل أْلمُ »قاا ايحاكم يف ع وم ايحديت: ويذي  قاا يف ايشرح: 

 .«واستنكر هذا من الحاكم :أولهم إسَلًما، وإنما اختلفوا يف بلوغه، قال ابن الصَلح

 ي دي لن  داك خال  بين ل ل اي  م يف  ذه ايمسأية.

 (.وقيل: زيدب : )القول الثال 

 كر عن ايز ر .ع ذ  ◙إن لوا من لد م زيد بن حارثة  :قيل

 : قاا: القول الرابع

 ْ،،،ى ِوَفاق،،،اَوِقي،،،َل: َزْي،،،دب وادَّ  - 807

 

َفاق،،،،،،ا  َل،،،،،،ى َخِديَج،،،،،،َ  اتِّ َْ  َبْع،،،،،،ضب 
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إن  :لن ب ض ل ل اي  يم قيايوا :وكما قااع ولرضا ا ▲: لن لوا من لد م خديجة القول الرابع

  ذا إجماع.

ياع و يو قيوا قتيادةع وابين إديحاقع وابين رو  ذي  عن ابن عباسع وايز  »يقوا يف ايشرح:   ر  لي  

 .«واب عدد جماعة من ايمحققينإدحاق. قاا ايدوو : إن  ايص

 ولن اختالفهم إنما  و يف لوا من لد م ب د ا. عر اتفاق اي  ماء ع ب ذي فسِّ   بي ايم  وادعب اي   

 .«اتفقوا ْلى أن خديج  أول من آمن ثم ْلي بعدها»قاا ابن عبد اير: 

 ي دي: كأن ابن عبد اير ي دي بين قوي  وقوا ايحاكم شب  اتفاق. 

 صالح: قاا ابن اي

أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو األحداع ْل،ي، وم،ن  :قالواألور  أن يُ »

 واهلل لع م. «النساء خديج ، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بَلًَل 

ا بين  ذه األقيواا  يقياا: إن لوا لن ي دي يقوة االختال  بين اي  ماءع واختال  األدية يف ذي ع جم  

د م من ايرجاا لبو بكرع ولوا من لد م من ايصبيان ع يع ولوا من لد م من ايدساء خديجيةع ولوا من ل

 لجم ين. ╚من لد م من ايموايي زيد بن حارثةع ولوا من لد م من اي بيد بالا 

ع و يي مسيأية فيهيا ╚: من آخر من ميا  مين ايصيحابة بعد ذلك انتقل إلى مسأل  أخرى وهي

 ع يف ذكر لبياهتا.ؒ طاا فيها تفاصيل ك يرةع ويذي  ل

 قاا: 

 َوَم،،،،اَت آِخ،،،،رًا بَِغْي،،،،رِ ِمْري،،،، ِ  - 808

 

،،،،،اَا ِماَئ،،،،، ِ   َْ  أُب،،،،،و ال َُّفْي،،،،،ِل َم،،،،،اَت 

،،،،ائُِب بالَمِدينَ،،،، ِ  - 809   وَقْبَل،،،،ُه السَّ

 

  ِ ،،،،،،،  َأْو َس،،،،،،،ْهلب اْو َج،،،،،،،ابِرب اْو بَِمكَّ

َم،َرا - 810  ُْ  وِقيَل: اَلِخ،ُر بَِه،ا: اب،ُن 

 

 

 

 َفْي،،،،،ِل فِيَه،،،،،ا ُقبِ،،،،،َراإْن َل أُب،،،،،و ال ُّ  

 وَأَن،،،ُس ب،،،ُن مالِ،،،َك بالَبْص،،،َراِ  - 811 

 

 واب،،،ُن أب،،،ي أْوَف،،،ى َقَض،،،ى بالُكْوَف،،، ِ  

ا بايب دان وايدواحييف  ذا ايفصل بيان آخر من ما  من ايصحابة مل»يقوا يف ايشرح:   اع ومقيد   .« ق 

يا ع يب اإلطيالق فيأبو ايلفييل عيامر بين واث ية  دة مائية مين ايهجيرة ميا  دي ◙فأما آخير م موت 

◙. 
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 ◙وريير م لن لبيا ايلفييل  عونقل  ذا عن عدد من األئمة كاإلمام مس م وقب   خ يفة بن خييا 

 .«لبي ايلفيل ما  عام مائةع وقب   ايسائب بايمديدة»ورحم  تويف عام مائةع ويذي  نو ع ي  قاا: 

 رجح  رايب ل ل اي  م.ي دي: ذكر لن اييال  يف  ل  و آخر ايصحابة موت اع ي دي  ذا ايذ  

 (.وقبله السائب بالمدين لما قوي : )

اع ي دي يف ب د من ايب دانع فقاا:  ذا ايكالم ع ب آخر من ما  م   السائب بن ي ي،د آخ،ر م،ن  :قيل»قيد 

 .«ست وثمانين :مات بالمدين  النبوي  ْلى صاحبها أفضل الصَلا والتسليم، فقيل مات سن  ثمانين، وقيل

لدنا ا لن  ما  ددة ثمانينع ولك ر ا لن  ما  ددة إحيدى وتسي ين يف ايمديدية  :يرة. قيلي دي لقواا ك 

 .  ◙ايسائب بن يزيد ايكدد  

 (.لب هْ أو َس ثم قاا: )

ع قييل: تيويف ديدة ثميان  ◙: لن آخير مين ميا  بايمديدية ديهل بين دي د األنصيار  اينالقول الثَّ 

اع في  اختال  يف   وفات .وثمانينع وقيل إحدى وتس ين لي  

ع قييل تيويف ديدة ◙ع جيابر بين عبيد اهلل ◙: إن آخر من ميا  بايمديدية جيابر القول الثال 

ع ييب ثالثيية لقييوااع يف آخيير ميين مييا   سيا ودييب ينت :لربيياع وقيييل :ثييالثع وقيييل :اثدتيين ودييب ينع وقيييل

 بايمديدة.

إيييب لحييدى  :ثمييانينع وقيييل :واختييف يف وفاتيي ع قيييل عايسييائب :ي دييي: آخيير ميين مييا  بايمديديية قيييل

 وتس ين.

ا اخت ف يف وفات .والقول الثاين  : لن  دهل بن د دع ولي  

 : لن  ثمان ودب ينع تويف ددة ثمان  ودب ين. يعني من أشهر األقوال

  ذا ما يت  ق بآخر من تويف يف ايمديدة.

 إن :وقييل قبيل ق ييلع تويف يف مكة عام ثمان ودب ين كما مر ◙جابر  :آخر من تويف يف مكة قيل

 تويف ددة ثالث ودب ين وقيل لربا.ع ◙آخر من تويف بمكة ابن عمر 

 ر ورير واحد.زبم بن عبد اهللع وابن حبان وابن وممن جزم لن  ما  بمكة ودفن بفخ: ابد  داي

 .«وإنما يكون جابر أو ابن ْمر آخر من مات بمك  إن لم يكن أبو ال فيل مات بها»قاا يف ايشرح: 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1066 

ن  ما  يف مكة ددة مائةع ف  ب  ذا يكيون إ :يل آخر من ما  من ايصحابةع وقيلايلف الب تقدم م دا لن

 لبو ايلفيل  و آخر من ما  بمكة.

 (.ابرً ال فيل فيها قُ  وإَل أبيذي  قاا يف ايدظم: )

يي دي: إن يم يكن لبي ايلفيل ما  يف مكة فد مع يكون جيابر لو ابين عمير آخير مين ميا  ب   اع لميا إذا ه 

فإن  يكون  يو آخير مين ميا  مين ايصيحابةع وآخير مين ميا  يف مكية  –ل  لبو ايلفيل  –ا ثبت لن  ما  هب

◙. 

تك م يف لبي ايلفيلع فيأبو ايلفييل  ؒ بايدسبة ألبي ايلفيل يف تدبي : ورد كالم لن اإلمام ايبيار  

ا.◙من ايصحابة   ع فكيف يتك م في ؟ ولن  ي دي يم ييرج ي  حدي  ا مسدد 

وييم  علن ايبيار  كان يظين لبيا ايلفييل تاب ي ياع كيان يظين لبيب ايلفييل تاب ي ياقيل: إن ايسبب يف ذي  

 قل عن اإلمام ايبيار  يف ذي .ت بت صحبت  فهذا  و ايسبب يف ما ن  

 (.وأنس بن مالك بالبصراقاا: )

. ي ديي تيويف ♀ايبصرة لن  بن ماي  خادم ردوا اهلل يف ي دي آخر من ما  من ايصحابة 

 .قب ها :وقيلددة ثالث وتس ينع 

 .◙وآخر من ما  يف ايكوفة ابن لبي لوىف عبد اهلل بن لبي لوىف 

ابين ايميديدي ع لبو جحيفة آخر من ما  يف ايكوفية بايدسبة البن لبي لوىف يف خال   ل  و لو ثم قاا:

ةع عبد اهلل بن لبي لوىف آخير مين ميا  بايكوفيع لن واألوا لص ع ن آخر م موت ا بايكوفة لبو جحيفةيقوا: إ

 ب د ا.  :ابن لبي لوىف ي دي بقي إيب ددة دت وثمانينع وقيل

ايشييام يقياا بتسيهيل ايهمييزة كميا  ييو ع (رَ ْس،واله،أا ف،،ابن بُ لميا يف ايشيامع فييآخر مين ميا  فيهييا قياا: )

ع تيويف ديدة ثميان  ◙فآخر من ما  يف ايشام عبد اهلل بن بسر ايميازين ع ايمشهورع ويقاا بايهمز ايشأم

 ير ذي .وثمانين. وقيل ر

 (.أو ذو باهل )

د   بن عجالن ايبا  ي   .◙ي دي بذو با  ة: لبو لمامة ص 

 .¶اخت ف  ل آخر من ما  يف ايشام عبد اهلل بن بسر لو لبو لمامة 
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 (.والصحيل األولقاا: )

 –ديم ت ديفيان  –ي ديي بين ايميديدي  –: قاا ع يي "ايتاريخ ايكبير"يقوا: )قاا اإلمام ايبيار  يف 

قيياا: ق ييت ألحييوص: كييان لبييو لماميية آخيير ميين مييا  عدييدكم ميين لصييحاب ايدبييي  –ييديية ي دييي ابيين ع

مين ميا  يف ايشيام عبيد اهلل بين ي ديي لن آخير ع «سرع قد رليتي كان ب ده عبد اهلل بن ب  »؟ قاا: ♀

 (.وقيل بدمه  واثل )ع بسر

ثميانينع ع ل  تويف ددة ديت و◙إن آخر من ما  يف دمشق واث ة بن األدقا اي ي ي  :ي دي: قيل

 قب ها. :وقيل

 َوأنَّ يف ِحْمَ  ابُن ُبْسرَ ُقبَِض،ا - 813

 

 وأنَّ ب،،،،،،الج يرِا الُع،،،،،،ْرُس َقَض،،،،،،ى 

 .◙إن عبد اهلل بن بسر ما  يف حموع ما  يف حمو  :قيل 

 ابن عميرة ايكدد  ما   -بفت  اي ين-رس بن عميرةع اي    -ب م اي ين ودكون ايراء-رس واي   
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يايمقصود بايجزيرةع بين  ة إييب وفية وايفيرا ع و يي م ر  يج  ا ع ايمدلقية ايتيي بيين د  ر  هنر دج ية وايف 

 قاا: ع اآلنع ب  ها يف دوريا وب  ها يف تركيا

 وبَِفَلْس،،،،،،، ِيَن أُب،،،،،،،و ُأَب،،،،،،،يِّ  - 814

 

 .................................... 

ع قياا: و يو ◙حيرام بيي عبيد اهلل بين لم بي قيل: إن  آخر من ميا  يف ف سيلينع و يذا لبيو ل  لبو ل  

 خرى. و عبد اهلل بن عمرو بن قي ع وقيل روايا  ل   :امرلة عبادة بن ايصامتع واخت ف يف ادم ع فقيل

 ثم قاا:

 َ يِّ وِمْص،،،َر ف،،،ابُن الح،،،اِرِع ب،،،ِن َج،،،  ....................................

 ها وج  هيا يياء  مين لجيل ي دي لن آخر من ما  يف مصر عبد اهلل بن ايحارث جزءع بايهمزة يكين ديه 

ع آخير مين ميا  يف مصير ◙ -بفت  ايجييم وديكون اييزا -ايدظم. عبد اهلل بن ايحارث بن ايجز ع 

 وايمشهور لن  ما  ددة دت وثمانين.

ي ديي إن آخير مين ميا  يف اييمامية ايهرمياس بين زيياد ايبيا  ي ع (الهرماس باليمام،  َض بِ وقُ ثم قاا: )

◙. 

إن  ما  ديدة اثدتيين ومائيةع ي ديي إذا كيان  كيذا م ديب ذيي  لني   :رريب اع قيلقوال   :ي دي قيل يف وفات 

 ما  ب د لبي ايلفيل عامر بن واث ة فيراجا  ذا. 

 (.وقبله رويفعب ببرق ِ ثم قاا: )

(ع و و رويفيا بين وقبله رويفعب ي دي: إن آخر من ما  يف برقةع وبرقة م روفة إيب اآلن يف ييبياع قاا: )

 قاا: )تويف بإفريقيا(. ثابت األنصار ع

ا تل ق ع ب تون  ةرقةع وصحح  ايمز . ي دي إفريقيبوقاا لحمد بن ايرقي: تويف  قية ر  ولما ب  ع قديم 

  ذا.وقتدا فم روفة إيب 

َؤال ع يها يمس مة بن مي يدع ديدة ثيالث وخمسيينع فيإن  رقة و و لمير  بون  لن  تويف يذكر ابن  :السُّ

 م.رقة إيب اييوبقره م رو  

 نقال  عن ابن يون  لن وفات  يف ددة دتة وخمسين. «هتذيب ايكماا»ووقا يف 
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يف إني  تيويف يف إفريقيية ي ديي  :لني  تيويف يف برقيةع وقييل :ي ديي: لني  قييل (وقي،ل إفريقي، ويذي  قاا: )

 تون .

 (.وسلم  بادًيا أو ب يب  المكرم )

إن  ما  يف ايمديدةع و يذا ايمقصيود  :ع وقيل◙ي دي: آخر من ما  يف ايبادية د مة بن األكوع 

 (.أو ب يب  المكرم بقوي : )

 ود مة تويف ددة لربا ودب ينع وقيل لربا ودتينع ي دي ايمشهور لربا ودب ين.

ا باألمياكنع وبقيي ع يي  و ذا آخر ما ذكره ابن ايصالح من لواخر من ما  من ايصحابة م  »يقوا:  قييد 

ع ولن آخير مين ◙صيين رييدة بين ايح  ن ميا  بيرديان ميدهم ب  مما ذكره لبو زكريا بن مددة لن آخير مي

 .«خ  اي داء بن خايد بن حوذةع وايرخ  من لعماا دجستانما  مدهم باير  

اع لن آخر من ما  مدهم بأصبهان ايدابنة ايج د ع وقيد اومما يم يذكره  بن ايصالح وال ابن مددة لي  

 ذكر وفات  بأصبهان لبو ايشيخ ولبو ن يم.

ع ورضيي اهلل عين ديائر صيحابة رديوا اهلل ¶ما  مدهم بايلائف عبد اهلل بن عبياس وآخر من 

♀. 

ا نكتفي هبذا ايقدر  .إذ 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  ؟ا  ةيقب ايصحابي لبو لمام بذو ب يماذا :السُّ

قبي ية عربيية م روفية و يو لبيو لمامية  (باهل، )دسب إييهياع و يي قبي ية نسبة إيب قبي ت  ايتي ي   :الَجَواب

 د  بن عجالن.ايبا  يع وادم  ص  

َؤال  ؟╚ما ايفائدة من م رفة آخر من ما  من ايصحابة  :السُّ

. فيإن ♀ ي دي  ذه فائدة مهمة لن ت ر  آخر زميان بقيي فيي  صيحابة رديوا اهلل :الَجَواب

ا إييب  من لدرك ذي  ايصحابي ولخذ عد  فإن  يكون تاب ي اع من لدرك لبيب ايلفييل وديما مدي  حيدي  ا مسيدد 

فائيدة مهمية م رفية آخير زمين كيان فيي  ذي  سدد عن صحابي فائدة يكون تاب ي ا ي   ♀ردوا اهلل 

 ايصحابة دواء  ع ب وج  اإلطالق لو ع ب وج  ايتقييد.

َؤال لف يلع  «ليفيية ايسييوطي»يكن  داك قيوا لن  «ليفية اي راقي»ريد لن لبدل يف حفظ ل  لنا طايب  :السُّ

 فما توجيهكم؟

َؤال اع وال مانا من إعادتي  ربميا لخونيا ميا ح ير اييدروس ايسيابقةع  :السُّ  ذا ايسؤاا لجبت عد  مرار 

 :فايجواب عدها لن  داك تفصيل

مين ميزاهتيا ي ديي جمياا نظمهيا  «حيافظ اي راقييليفيية اي»يفإن كل واحدة من األيفيتين يها مييزا ع في

 ت ايب. ؒ كان يدظم رايب تفاصيل كالم ابن ايصالح  ؒ وبت ع ولن ايحافظ اي راقي ذوع

نفسي  ومدهيا لوديا كتياب  «اي راقيي»اي  ماء هبا يوفرة شروحها ايتي مدها شرح  : عداية  واألمر الثال 

ليفيية »ي حيافظ ايسيياو ع فك يرة ايشيروح ع يب  «فيت  ايمنييت»يف ليديدا يف ع وم ايحيديت و يو كتياب 

 فهذه ثالث ميزا . «ليفية ايحافظ ايسيوطي»يج ل يها ميزة ع ب  «ايحافظ اي راقي

 : ي دي ق دا عذوبة ايدظم ودالدت .المي ا األولى

 يدظم تفاصيل كالم ابن ايصالح. ؒ : لن اي راقي والمي ا الثاني 

 ع ب ليفية ايحافظ اي راقي. «ايدكت»ا ع مدها كتب : ك رة ايشروح وايت  يقوالمي ا الثالث 

ف هيا مييزة مهميةع ي ديي  يي مييزة واحيدة مهميةع يكدهيا يهيا شيأهنا ويهيا  «ليفية ايحافظ ايسيوطي»لما 

اع ب ييد ك ييير ميين ايحفيياظ ايييذين ليفييوا يف ع ييوم جيياء م   ؒ خلر يياع و ييي لن ايحييافظ ايسيييوطي  تييأخر 
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ايحافظ اي راقي نفس ع ومدهم ايزركشيع ومدهم عدد كبيير مين ايحديتع ومدهم ايحافظ ابن حجرع ومدهم 

ايحفاظ ايذين كانت يهم زيادا  ع ب ابن ايصالح مهمةع وتدقيحا  ونكيت وترجيحيا ع فجياء ايحيافظ 

ا مين  يذه ايرتجيحيا  وايزييادا  وضيمدها ليفيتي ع  يذه  يي ايمييزة ايمهمية أليفيية  ايسيوطي ونظيم ك يير 

 ت ايب. ؒ ايحافظ ايسيوطي 

فيأقوا: ييا لخيوة احفيظ إحيدى األيفيتيينع ألن ع يم  مياذا نف يل؟ ي: قد يقيوا قائيل: حيرتديخَلص ال

ريير مسيائل ك ييرة تسيتليا لن فأنت دتحتاج إييب زييادة تحصييلع وتحتياج إييب تح عايحديت لودا مدهما

ك اييييار ايمهم لن تحفظ إما  ذه وإما  يذه ي مييزا  ايسيابقةع ونيرت عها بك رة ايدرادة وايمذاكرةكتستدر

 ي لايب نفس . 

َؤال  ؟«تحفة األشرا »ما رليكم يف طب ة بشار عواد ع ب  :السُّ

 ال بأس هبا جيدة. :الَجَواب

ا و ل تدصحدا هبا لو بلب ة ايشيخ عبد ايصمد شر  ايدين؟  ويسأا لي  

حي يي  ع ييب ايلب ييا  ايموجييودة ميين ايكتييب ايسييتة وكتييب ميييزة طب يية بشييار عييواد لنيي  ي   :الَج،،َواب

 اب ايكتب ايستة.لصح

ي»لني  ليحيق م هيا كتياب  :وميزة طب ة ايشيخ عبد ايصمد شر  اييدين ي حيافظ ابين  «را ايدكيت ايظِّ

يو كان م ال  اقتصر ايلايب ع ب طب ة ايشيخ عبيد وايلب تين ال بأس هبماع  ف  ب كل  كالحجر يف  امشهاع 

اآلن ق يية م رفية رقيم ايحيديت و يذه ايصمد ييفتها يف اي دد وخفتها من ناحية ايتك فية فيال بيأسع ألن 

 من ايمسائل اي سرة و ي من ايسهوية بمكان.  األمور لصبحت ييست  

َؤال  ينع ويف يف ايشرح لن آخر من ما  بايبصرة محمود بن ايربيا بال خال  ددة تسا وتس ر  ك  ذ   :السُّ

 ؟ايدظم قاا: لن  بن ماي 

ع يكين انتبهيوا ييا لخيوة يمسيأية ؒ فظ اي راقيي ايتي زاد ا ايحا ي دي  ذه من ايزيادا  :الَجَواب

يا بيد يا وديما ع و ي ايفرق بين لني  بين مايي ع ومحميود بين ايربييا لني  بين مايي  صيحابي لدرك إدراك 

ودبق م دا لن  من ايمك رينع ي دي ألن  كيان يييدم رديوا اهلل  ♀لحاديت ك يرة من ردوا اهلل 

 عشر ددوا .  ♀
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ا ف يذي  لر يب رواياتي   ♀  ايدبي بيا في دي مالما محمود بن اير   و يو ديد  صينيرة جيد 

يعن ايصحابةع فهذا ربما ايسيبب يف ذ   فإني   عبييار لني  ألني  ديما ولخيذ وروى بييال  محميود بين اير  ك 

 .♀يرو  حدي   عن صحابة ردوا اهلل 

ر  محمود بن ايربيا   :م دا يف درس تحمل ايحديت لني  قييل يف دين ايتحميل خمي  ديدوا ع وقييلم 

ع ♀مين ايدبيي  عق يت  »ربا ددوا ع وادتدا لصحاب  يذا ايقيوا بقيوا محميود بين ايربييا: ل

 .«ولنا ابن لربا ددين» :ع ويف رواية«مجة مجها يف وجهي ولنا ابن خم  ددين

َؤال  ما  ي لف ل كتب ف ائل ايصحابة؟ :السُّ

  ك ييرةع ورضيي عدي ع وتوجيد مؤيفيا ؒ يإلميام لحميد  «ف يائل ايصيحابة»يف عددنا  :الَجَواب

ييا لنجييز عدييدنا يف ك ييية ايحييديت رديياية تجمييا لحاديييت ف ييائل ايصييحابة ألخيدييا ايييدكتور ديي ود  ولي  

 و ي رداية ضيمة فيها لك ر من عشر مج دا . عايجربوعي

َؤال  ايتيري  يدخل يف ل  نوع من لنواع ع وم ايحديت؟ :السُّ

ألن  يو  عإييب كيل ع يوم ايحيديتألني  تحتياج فيي  ع ايتيري  يشمل ع وم ايحيديت ك هيا :الَجَواب

ايتييري   يو ايمماردية اي م ييية ي  يوم ايحيديتع ايتيييري  ميا  يو: ايممارديية اي م يية ي  يوم ايحييديتع 

 .ايمماردة ي دي ب بارتدا  و تلبيق ع وم ايحديت

َؤال  ايحديت ي مبتدل؟ «تيسير مصل  » ل يدص  بقراءة كتاب  :السُّ

ي متودييطع إنميا لنييا يف اي يادة لف ييل ايكتيب ايقديميية ع ييب  ييو ال يصي   ي مبتييدلع يصي    :الَج،َواب

ميا لصي   (ما كان أصل ْلًما من تقداَ )مذ ب ايوايد ع ي  رحمة اهلل كان يذكر بيت بن ماي  حيدما يقوا: 

ا من تقدم    : دا زائدة «كان» ع م 

 وقييييد تييييزاد كييييان يف حشييييو كمييييا

 

 كيييان لصييي  ع يييم مييين تقيييدم 

 .ما لص  ع م ايمتقدمين  

ايب ل ع   مواهلل ت      

ي ن.
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح   وص   ب اهلل ود  م ع   ب ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َمْ ِرَفُة ع تَّهِبِ نَي

 َص،ِحَبا والتَّابِعيُّ الَلَِّقي لَِمْن َقْد  -817

 

ُه: أْن َيْص،،،،،،َحَبا   َولِْلَخ ِي،،،،،،ِب َح،،،،،،دُّ

َه،َرهْ  : َخْم،َس َوُهْم طَِباثب ِقيَل  - 818  َْ 

 

ُلُه،،،،،،،،ْم: ُرَواُا ك،،،،،،،،لِّ الَعَه،،،،،،،،َرهْ    َأوَّ

 َوَق،،،ْيسب الَف،،،ْرُد بَِه،،،ذا الَوْص،،،ِ   - 819 

 

،،ْوِف   َْ  َوِقي،،َل: َل،،ْم َيْس،،َمْع ِم،،ِن اْب،،ِن 

 َوَق،،ْوُل َم،،ْن ْ،،دَّ َس،،ِعيدًا َفَغَل،،طْ  - 820 

 

 َبْل ِقيَل: َلْم َيْس،َمْع ِس،َوى َس،ْعَد َفَق،طْ  

نْ،،،َد َأْحَم،،،َداَلكِنَّ،،،ُه األَ  - 821 
ِْ  ْفَض،،،ُل 

 

نْ،،،،،،،،،ُه َق،،،،،،،،،ْيسب َوِس،،،،،،،،،َواُه َوَرَدا  َْ  و

،،َل الَحَس،،َن َأْه،،ُل الَبْص،،َراِ  - 822   َوَفضَّ

 

 

 

 والَقَرنِ،،،،،ْي ُأَوْيس،،،،،م اْه،،،،،ُل الُكوَف،،،،، ِ 

 ويف نَِس،،،،،اِء التَّ،،،،،ابِِعيَن األَْب،،،،،َدا - 823 

 

ْرَدا  ْم،،،،،َرَا ُأاِّ ال،،،،،دَّ َْ  َحْفَص،،،،،ُ  َم،،،،،ْع 

،،،ْبَعهْ َوفِ،،،ي الكَِب،،،اِر  - 824   الُفَقَه،،،اِء السَّ

 

،،،،،،ْرَوهْ   ُْ  َخاِرَج،،،،،،ُ  الَقاِس،،،،،،ُم ُث،،،،،،مَّ 

 825 -  
ِ
َبْي،،،،،،،ُد اهَّلل ُْ  ُث،،،،،،،مَّ ُس،،،،،،،َلْيَماُن 

 

،،،،،،،،ابُِع ُذو اْش،،،،،،،،تَِباهِ    َس،،،،،،،،ِعيُد والسَّ

،،،،،ا َأُب،،،،،و َس،،،،،َلَمَ  َأْو َس،،،،،الِمُ  - 826   إمَّ

 

 َأْو َف،،،،،،َأبو َبْك،،،،،،رَ ِخ،،،،،،َلَفب َق،،،،،،ائِمُ  

 َس،،،،مْ والُم،،،،ْدِرُكوَن َجاِهِليَّ،،،،ً  فَ  - 827 

 

 ُمَخْض،،،،،،،َرِميَن َكُس،،،،،،،َوْيَد يف ُأَم،،،،،،،مْ  

 َوَق،،،ْد ُيَع،،،دُّ يف ال َِّب،،،اِث التَّ،،،ابِعُ  - 828 

 

،،،،،،،ائِعُ    يف ت،،،،،،ابِِعيِهْم إْذ َيُك،،،،،،،وُن الهَّ

َن،،،ادِ  - 829  ،،،نُْهْم ك،،،َأبِي ال ِّ َْ  الَحْم،،،َل 

 

 والَعْك،،،،ُس َج،،،،اَء َوْه،،،،َو ُذْو َفَس،،،،ادِ  

 َوَق،،،،ْد ُيَع،،،،دُّ َتابِِعّي،،،،م َص،،،،اِحُب  - 830 

 

َن وَم،،،،،،ْن ُيَق،،،،،،اِرُب    َك،،،،،،اْبنَي ُمَق،،،،،،رِّ

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 .╚ب د لن عرفدا يف ايدروس ايماضية من ايكالم ع ب م رفة ايصحابة 

 انتقل ايحافظ اي راقي  هدا ي كالم ع ب ايتاب ين وايتاب ون كما قاا:

 َص،ِحَبا والتَّابِعيُّ الَلَِّقي لَِمْن َقْد  -817

 

 ُه: أْن َيْص،،،،،،َحَباَولِْلَخ ِي،،،،،،ِب َح،،،،،،دُّ  

ي دي: لن ايتاب ي  و من يقي ايصحابي من يقي ايصحابي فإن  يكو تاب ي ا دواء  لصحب  ميدة طوي ية لم  

لو   كيان جايسيلديواء   ♀لني  مين يقيي رديوا اهلل  :قصيرة كما تقيدم يف ت رييف ايصيحابي مدة  

 .ويو مدة يسيرة ♀طوي ة لو يقي ردوا اهلل  دة  م    الزم

فإن  يكون تاب ي ا ونبي   عا بايدسبة ي تاب ين حتب يو رلى ايصحابي ويقي  ويو يم يسما مد فكذي  ايحا

 .(ه أن يصحباوللخ يب حدُّ )ع ب اييال  يف ذي  يف قوي : 
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   ايتاب ي: بأن  من صحب ايصحابي.عر   ؒ ل : لن اييليب ايبنداد  

 اي  م  ذا ظا ر كالم اييليب.ولن يسما مد  األحاديت ويسما مد   :حب  بمعنى المرافق والصُّ 

ويذي  ذكر اإلميام  عيكن ايراج  عدد ل ل اي  م لن ايتاب ي من يقي ايصحابي حتب ويو يم يسما مد 

قياا ابين حبيان: لخرجدياه  «طبقا  ايتاب ين»يف  ر  ك  وابن حبان األعمش د يمان بن مهران ذ   ؒ مس م 

وإن ييم يصي    عسدد عن لنوإن يم يص  دماع ايم   عقي ا وحفظ ا رلى لن  بن ماي يف  ذه ايلبقة ألن ي  ي  

ذكره ابن حبيان وقب ي  اإلميام  (األْمذي)ي دي لن د يمان بن مهران ايمشهور ب عي  دماع ايمسدد عن لن 

يا  اب ين ما لن  يم يسما من لحد  ذكراه يف جم ة ايت   «ايلبقا »مس م يف كتاب  من ايصحابةع وإنميا رلى لنس 

 يكن ايم اا واحد يكفي إن شاء اهلل. عو داك ريرهع ؤيةر ◙

 .(وهم طباث)ثم قاا: 

ا ييسوا يف طبقة واحدة  عبل  م عدة طبقا  ب  هم يج  هم يف ثيالث طبقيا  عي دي: لن ايتاب ين لي  

 ومدهم من يج  هم يف لك ر من ذي  لوص هم إيب خمسة عشر طبقة لو خم  عشرة طبقة ويذي  قاا: 

َه،َرهْ  َخْم،َس  َوُهْم طَِباثب ِقيَل: - 818 َْ 

 

ُلُه،،،،،،،،ْم: ُرَواُا ك،،،،،،،،لِّ الَعَه،،،،،،،،َرهْ    َأوَّ

بكسر ايشينع قياا ايسيياو : كميا كتبي  ايدياظم بيلي  مشيي ا  (خمس ِْهرا)عددكم يف ايهامش قاا:  

ا ما آخر ايبيت.  ع ب ينة تميم ييكون مناير 

 ي دي: قاا: 

ِه، َوُهْم طَِباثب ِقيَل: َخْم،َس  - 818  َرهْ َْ

 

ُلُه،،،،،،،،ْم: رُ    َواُا ك،،،،،،،،لِّ الَعَه،،،،،،،،َرهْ َأوَّ

ألن ي دي: لصحاب اي رو  ال يرون جواز لن تكون ايقافية متحدةع ي دي بقافيية ايبيتيين يدبنيي لن ال  

تكون متحدةع ي دي  دا  ذا ايشلر  و بم ابة ايبيت ايشلر يف ايرج  بم ابة ايبييت ايمدفصيل يف ايشي ر يف 

 ؒ ايحيافظ اي راقيي  ف يذي  عفيتهميا واحيدةايييان قبيتيان متتا حبيذون لن ييأيتفيال ي   عايبحور األخرى

رةع فقاا ايحافظ اي رقي كما نقل محقق  ا دا ج ل  رة وايشلر اي اين عش  ع قياا «األيفيية»ايشلر األوا عش 

 .«كتب  ايداظم بيل  مشي ا ع ب ينة تميم»ايحافظ ايسياو : 

رةع يقويون ي :ي دي ال يقويون عش  رةع و ذا تي   ميا عابي  اي روضييون مين اتحياد و مين ايوقيوع فيعش 

 ايقافية.



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
1075 

 .ؒ ي دي  ذا ضبط كما ذكره ايسياو   :ْلى كلَ 

 قاا: 

َه،َرهْ  َوُهْم طَِباثب ِقيَل: َخْم،َس  - 818 َْ 

 

ُلُه،،،،،،،،ْم: ُرَواُا ك،،،،،،،،لِّ الَعَه،،،،،،،،َرهْ    َأوَّ

 ي دي: ايلبقة األويب من طبقا  ايتاب ين: طبقة من يقي ودما من اي شرة ايمبشرين بايجدة. 

  ل يهم وقاا: ثم م

 َوَق،،،ْيسب الَف،،،ْرُد بَِه،،،ذا الَوْص،،،ِ   - 819

 

،،ْوِف   َْ  َوِقي،،َل: َل،،ْم َيْس،،َمْع ِم،،ِن اْب،،ِن 

يف ايلبقيية األويييب ميين دييما ميين ايمبشييرين اي شييرة ميين ايييذين  ييم ي دييي: لن لم يياا  ييؤالء ايتيياب ون  

ا.اي شرة نظمهم ب  هم يف بيتين من لايصحابة ايصحابة ايمبشرين بايجدةع و ؤالء   راد لن يحفظهم نظم 

 يقوا:  ؒ يقوا ايحافظ ابن حجر 

مييرة   ييحب ز  يير ايهيياد  ميين ايص   يقييد بش 

 

 بجدييا  عييدن  ك هييم ف يي   اشييتهر 

بيييييير  دييييي د  ط حييييية  عيييييامر     دييييي يد  ز 

 

 لبو بكر ع مان ابن عيو  ع يي عمير 

 .◙: د يد بن زيد سعيد 

 .◙: ايزبير بن اي وام ال بيرو

 ة.وط حع : د د بن لبي وقاصوسعد

 : لبا عبيدة بن ايجراح.وْامر

 .◙: لبو بكر وأبو بكر

 وابن عو : عبد ايرحمن بن عو .ع وع مان

 لجم ين. ╚وعمر ع ◙وع ي 

  دا.ا  استدركهمفي دي: فاتدا يف ايدرس ايماضي لن نم ي ع يكم  ذين ايبيتينع 

و يم اييذين ع «جديةإن لوا طبقة من طبقا  ايتاب ين من روى عن اي شير ايمبشيرين باي»ايمهم يقوا: 

 .دبق ذكر م

ن  من ايمي رمين كميا دييأتيداع و يم إ :ع وقيلؒ ثم م ل يذي  بقي ع و و قي  بن لبي حازم 

 .♀ايذين لدركوا ايجا  ية واإلدالمع ويم يكن يهم يقاء بردوا اهلل 
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 يفوييذي  قياا عديدكم  عبايدسبة يقي  اخت ف ل ل اي  م  ل لدرك اي شيرة ك هيم وديما ميدهم لم ال

ي دي: رجي  ايمحققيون مين ل يل اي  يم لني  ييم يسيما مين عبيد ع «لم يسمع من ابن ْوف ل:وقي»األيفية: 

 ايرحمن بن عو .

عين عبيد اييرحمن بين  من اي شرة ويم يرو لبي داود صاحب ايسدن: روى عن تس ة  عن قاا اآلجر  

 .«عو 

 ل ل اي  م بايدسبة قوي :  عزيز لن يكون تاب ي دما من اي شرة ك هم باتفاق ف ذي  ي دي  ذا لمر  

 َوَق،،ْوُل َم،،ْن ْ،،دَّ َس،،ِعيدًا َفَغَل،،طْ  - 820

 

 َبْل ِقيَل: َلْم َيْس،َمْع ِس،َوى َس،ْعَد َفَق،طْ  

ايحاكم لبو عبد اهلل ذكر د يد بين ايم ييب ويقياا فيي  ايم يِّيبع وايم  ييب كال ميا وجهيان صيحيحان  

ايحاكم: إن  دما من اي شرةع ويقيوا ايحيافظ لحد لجالء ايتاب ينع قاا  ؒ د يد بن ايم يب بن حزم 

 يب كما قاا ايحافظ اي راقي  دا: سواب لن د يد بن ايمإن  قد ر ط يف  ذا ايقواع وايص   :من ب د ايحاكم

 َوَق،،ْوُل َم،،ْن ْ،،دَّ َس،،ِعيدًا َفَغَل،،طْ  - 820

 

 َبْل ِقيَل: َلْم َيْس،َمْع ِس،َوى َس،ْعَد َفَق،طْ  

وممن وقا فيي  ايحياكم لبيو  عر ط من دما من اي شرة ك هم  ذا قوا  يب فيسي دي: عد د يد بن ايم 

ي تم رفة ع وم »عبد اهلل يف كتاب  
د  يب لبيا بكير وعمير وع ميان سيوقيد لدرك دي يد بين ايم»فإن  قاا:  «ايح 

وييي  يف جماعية ايتياب ين مين لدركهيم وديما ميدهم ريير  :إيب آخير اي شيرة قياا ..وط حة وايزبير اوع ي  

 .بن لبي حازمد يد وقي  

إن  ييم يسيما مين لحيد مين اي شيرة إال دي د بين  :إن  ر ط صري  بل قيل :فهذا رده ل ل اي  م وقايوا

 .◙يسدتين م تا من خالفة عمر  د  ي  ألن  ويد ب د وفاة لبي بكر و   ع◙لبي وقاص 

يا لني  ييم يسيما مين عمير.  واخت ف يف دماع  من عمر ي دي رج  كما يف ايشرحع قاا ايصيحي  لي  

ي دي يو دما مدي  إنميا ديما  عايقلان وابن م ين ولبو حاتم ايراز : لثبت لحمد بن حدبل دماع  مد   قاي

ا.  شيء يسير 

مشيهور حتيب ذكيروا لن عبيد  م رو    هذا لمر  ف ◙ب  م عمر  ؒ لما عداية د يد بن ايم يب 

يب سية دي يد بين ايمإن  يذا ييدا ع يب فير  عدايي :فقيايواكيان يسيأي  عين ب يض ق ياء لبيي ع اهلل بن عمير 

 ويذي  قايوا:  ذا من ايمدقلا ايذ   و لشب  بايموصوا. ◙يف تتبا ع م عمر  ؒ 
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ي يب عن عمر  و مدقلا  سي دي حديت د يد بن ايم  رق  لشب  بايموصوا ي دي ألن  لخذه دي يد مين ط 

 .◙ودم وا مد   لو عن ايتاب ين ايذين لدركوا عمرك يرة عن ايصحابة 

ع يب طبقية مين طبقيا  ايتياب ينع و يم اييذين لدركيوا وديم وا اي شيرة وذكرنيا ب د لن ذكر ل: ثم قاا

 اييال  يف ذي  قاا: 

نْ،،،َد َأْحَم،،،َدا - 821
ِْ  َلكِنَّ،،،ُه األَْفَض،،،ُل 

 

نْ،،،،،،،،،ُه َق،،،،،،،،،ْيسب َوِس،،،،،،،،،َواُه َوَرَدا  َْ  و

 ؟سأية جديدة و ي ل  ايتاب ين لف لبدل يف م 

 ؟ ا فائدة م رفة ايتاب ين لصال  ي مقبل لن لذكر  ذه ايمساية فاتدا لن نذكر ق ية و 

 :يها فوائد مهمة ╚تقدم م دا لن م رفة ايصحابة 

 .╚حبة من ايصحابة : م رفة من لدرك  ذه ايمدزية اي ظيمةع و ي مدزية ايص  منها

ولنيي  يييي  بييين  ييذا ايييراو   ع♀لن ت يير  لن  ييذا ايحييديت مسييدد عيين ايدبييي  وأيًض،،ا

يد دعولن  يذا ال ي ير  عيصيحابي فشيب  إجمياع ع يب قبويي وايصحابي لحد ويو فرضدا لن  مين مرديل ا  ايس 

عك  ذي  م رفة ايتاب ين فم رفية ايتياب ين إذا عرفيت لن  يذا اييراو  مي ال  اييذ  ييرو  عين رديوا اهلل 

يير  ن ييي  بييذي  لن حدي يي  م  عرفييت لنيي  تيياب ي يتبييي   ♀ فييإذا وجييدنا حييدي  ا عيين ديي يد بيين  علد 

لو ابن ديرين عين  ♀ايبصر  عن ردوا اهلل لو ايحسن  ♀يب عن ردوا اهلل سايم

. فهذا ايحديت كما  و م  وم مشهور يكون م   ع♀ردوا اهلل   ردال 

ا ال يشتب  ايتاب ي بايصحابيع ي دي إذا وجد  حدي  ا يرويي  قيي  بين لبيي حيازم  يفهذه فائدة يك لي  

ا تاب ي م   ع♀عن ردوا اهلل  م فإني  تحكي ♀م ييم ي يق ايدبيي ي ر  وع مت لن قيس 

 ع ب حدي   باإلرداا.

خي،ر » :ل اييذ  ورد يف ايحيديت ايصيحي    كون  ؤالء ايتاب ين لدركوا ايف   ن م باإلضافة إيب م رفة  

ذكر ب يد ذيي  قيرنين لو ثالثيةع فايتياب ون لع وش  ايراو  «الناس قرين ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

يف  ذا ايحديت اآلنيف  ♀بة ردوا اهلل بال خال  داخ ون يف األف  ية ايمشار إييها ب د صحا

 .ايذكر

ا م رفة ايتاب ين تفيدنا يف م رفة ايحديت  لإذ  د  ر  يلع وتقدم م ديا يف ايحيديت ايم  د  ر  لني  مين لجيل  ايم 

األنواع لجيل انيواع ع يوم ايحيديتع ايحيديت ايصيحي ع ثيم ب يد ذيي  ايحيديت ايحسينع ثيم ب يد ذيي  
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يا نيتك م ع يب لف ي ية ايحديت ايمردلع فإذا كديا نيتك م ع يب لف  ي ية ايصيحابةع ولف ي ية ايتياب ين فأي  

األنواعع فأجل لنواع ع وم ايحديت م رفة ايصحي  ثم م رفة ايحسنع ثم م رفية إييش ايحيديت ايمرديل 

 .ألن م رفة ايحديت ايمردل مرتبلة بأنواع ك يرة

ا ن يود إييب ولما ايحديت ايصحي  فهذا لجل األنواع ع يب اإلطيالقع ثيم يت يوه ايحيديت ايح سينع إذ 

 .(لكنه األفضل ْند أحمد)ايمسأية ايتي ذكر ا ايحافظ اي راقي  هدا و و قوي : 

ثم ع ميان  عثم عمر علبو بكر ╚و ي من لف ل ايتاب ين إذا كان لف ل ايصحابة  ع ذه ايمسأية

 :  ثم ع يع فايتاب ون من لف  هم؟ اخت ف اي  ماء يف ذي  فقاا

نْ،،،َد َأْحَم،،،َدا َلكِنَّ،،،ُه األَْفَض،،،ُل  - 821
ِْ 

 

   .................................... 

ا  يو لف يل  ؒ يب سيعدد لحمد ي دي مين دي يد بين ايم ييرى اإلميام لحميد بين حدبيل لن دي يد 

 .ايتاب ين

يب. فقييل يي : سيلحمد بن حدبل يقيوا: لف يل ايتياب ين دي يد بين ايم دم ت  »قاا ع مان ايحارثي: 

 .«وع قمة واألدود د يد»ف  قمة واألدود؟ قاا: 

يا مين  ا ع قمة بن قي  ايدي ي واألدود ين يزيد ايدي يي لي   فدو ع ب لن د يد  و األف لع ولي  

 ل ل ايف ل وايمدزية ايرفي ة يف ايتاب ين. 

ييي  يف يب عديد  لجيل ايتياب ينع وقياا لبيو حياتم: سيكذي  ع ي بن ايميديدي يقيوا: دي يد بين ايم

 يب. سايتاب ين لنبل من ابن ايم

ني  إ :وي ل ايسبب يف ذي  لن  كما ديبق قييل عقيل: إن لف ل ايتاب ين قي  بن لبي حازم (وْنه قيس)

وييروى عين اإلميام لحميد لني  قياا: لف يل  عع فهيذا لحيد األقيوااالدرك ايسماع من اي شرة ك هم إال د د  

 .ايتاب ين ةي     ايتاب ين قي  بن لبي حازم ولبو ع مان ايدهد  ومسروق  ؤالء كانوا فاض ين ومن ع  

 ذا لبو ع مان ايدهد  ادم  عبد اييرحمن بين  «ال لع م يف ايتاب ين م ل لبي ع مان وقي »وعد  قاا: 

ع ق بين األجيدع لبيو عائشية ايهميداينهيو مسيروفولميا مسيروق  عتيويف ديدة خمسية وتسي ون عمل ايدهيد 

  ؤالء من خيار ايتاب ين وع مائهم ايكبار. و

 .(  وْنه قيس)قاا: 
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  و قي  بن حازم. ق دا:

 (.وسواه ورد)

 :  إن لف ل ايتاب ين رير د يد ورير قي  قاا ل ل ايبصرة :قيل بيال  ذي 

،،َل الَحَس،،َن َأْه،،ُل الَبْص،،َراِ  - 822  َوَفضَّ

 

 

 

  .................................... 

ايمشيهور  ي ديي اإلميام ايتياب يع ؒ إن لف ل ايتاب ين من ايحسن ايبصر   :ل ل ايبصرة يقويون

 ب.اي     ت   ؒ     وورع   ه  مشهور ب  م  وز د   ؒ 

 .(والقرين أويًسا أهل الكوف )

قياا ايحيافظ اي راقيي: إن ابين ايصيالح وإن لف يل ايتياب ين لويي  ايقيرينع  :لما ل يل ايكوفية فقيايوا

ادتحسن  ذا ايتفصيل بيأن يقياا: إن لف يل ل يل ايمديدية مين ايتياب ين دي يد بين ايم ييبع ولف يل ل يل 

يبصرة من ايتاب ين ايحسن ايبصر ع ولف ل ل ل ايكوفة من ايتياب ين لويي  ايقيرين. ادتحسين  يذا ابين ا

 .ؒ ايصالح 

ب ايحافظ اي راقي يف ايشرح  ذا ايتفصيلع فقاا: ايراج  عدده لن األف يل  يو لويي  ايقيرين. وت ق  

س ل،ه وال،دا يبره،ا وك،ان ب،ه ن خير التابعين رجل يقال له أوي،إ» :يماذا؟ قاا: ألن في  حديتع و و حديت

 .«بيا ، فأمروه فليستغفر لكم

يقييوا: إن  ييذا ايحييديت نييو فييإن لف ييل ف «صييحيح »ي دييي  ييذا حييديت لخرجيي  اإلمييام مسيي م يف 

 ايتاب ين لوي  ايقرين. 

: إن  ذا ايحديت يف بيان خيرية لوي ع ولما ايتف ييل ايسيابق فهيو ايتف ييل مين ناحيية وبعضهم قال

يب لف ل ع ماء ايتياب ينع ولن م يل ايحسين ايبصير  لف يل ع مياء ايتياب ين مين سايماي  م لن د يد بن 

ل ل ايبصرةع ولن م ال  فالن م ال  لف ل ع ماء ايتاب ين م ل علاء بن لبي ربياح لف يل ع مياء ايتياب ين مين 

يي واي بييادة  ييد ة ميين ناحييية اي  ييمع ولمييا مييا ورد يف  ييذا ايحييديت فميين ناحييية ايز  ةع فهييذه األف يي ي  ل ييل مك 

 وايصالح ورير ذي .

  ذا اييال  ايذ  بسل  ل ل اي  م واييال  في  يسيرع وايتفصيل فيي  لوييب ألن ايييريية  :ف  ب كل  

 فب ض ل ل اي  م تكموا في . -وإن لخرج  اإلمام مس م-  م إال بوحي ن مع و ذا ايحديت يمل قة ال ت  ا

 ن ود إيب األبيا ع يقوا:  :ع ب كل  
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 َس،،،،،اِء التَّ،،،،،ابِِعيَن األَْب،،،،،َداويف نِ  - 823

 

ْرَدا  ْم،،،،،َرَا ُأاِّ ال،،،،،دَّ َْ  َحْفَص،،،،،ُ  َم،،،،،ْع 

ا كما فاض وا بين ايتاب ين من ايرِّ   ا بين ايتاب ين من ايدسياء ي دي لي   ريضؒاهللؒعنهم ؒجااع فاض وا لي  

د بين حفصية بديت دييرين لخيت محمي :وا يف ايف يل قييلي دي ايتاب ييا  األ   ن األبدا(إ)فقيل: ورمحم ،ؒ

ي ديي:  (راْم،َْ )ولف ل ايتاب يا  رحمها اهلل توفيت ب يد ايمائيةع وقييل:  ع ي خير ايتاب يا  :ديرين. قيل

عمرة بدت عبيد اييرحمن األنصيارية. ولك ير  مين ايروايية عين عائشية عميرةع وماتيت قبيل ايمائيةع وقييل 

 ب د ا.

واألخرى تاب يية وكال ميا  كان ي  زوجتان إحدا ما صحابية ◙لبو ايدرداء  (ءأا الدردا)وقيل: 

جيمية تكدب بأم ايدرداءع لما ايمقصود بقوي  لم اييدردا  ديا فايتاب يية؛ ألن ايكيالم ع يب ايتياب ين واديمها    

ة تاب يية توفييت ديدة و يي لم اييدرداء ايصينرى ايحميريية ايدمشيقية عابيدة فقيهي عهيمية بديت حييوقيل ج  

 ..▲بية وادمها خيرة ولما لم ايدرداء ايكرى فهي صحاع إحدى وثمانين

ا  ذا ما يت  ق بأف ل ايتاب ين ولف ل ايتاب يا  ثم قاا:   إذ 

 

،،،ْبَعهْ  - 824 ،،،ي الكَِب،،،اِر الُفَقَه،،،اِء السَّ
 َوفِ

 

،،،،،،ْرَوهْ   ُْ  َخاِرَج،،،،،،ُ  الَقاِس،،،،،،ُم ُث،،،،،،مَّ 

 825 -  
ِ
َبْي،،،،،،،ُد اهَّلل ُْ  ُث،،،،،،،مَّ ُس،،،،،،،َلْيَماُن 

 

،،،،،،،،ابُِع ُذو اْش،،،،،،،،تَِباهِ    َس،،،،،،،،ِعيُد والسَّ

،،،،،ا أَ  - 826   ُب،،،،،و َس،،،،،َلَمَ  َأْو َس،،،،،الِمُ إمَّ

 

 َأْو َف،،،،،،َأبو َبْك،،،،،،رَ ِخ،،،،،،َلَفب َق،،،،،،ائِمُ  

ذكر عدد ايتاب ين من  يم ايفقهياء ايسيب ة مين ايتياب ينع وب  يهم ييصيهم بأ يل من اي وابط ايتي ت   

إن  يذه ايمسيأية اتفيق  :يرجيا إيييهم يف ايفتيوى فيقياا يسب ة من ل ل ايمديدة ايذين كيانايمديدةع ايفقهاء ا

فذكر لن  ؤالء ايفقهاء ايسب ة: خارجةع وايقادمع وعيروةع  علو فقهاء ايمديدة ايسب ة عيفقهاء ايسب ةع يها ا

  ؤالء دتة وايسابا اخت ف في . عود يمانع وعبيد اهللع ود يد

هيذا ابدي  خارجية بين زييد بين ثابيت ففهو خارجة بن زيد بن ثابيت ايصيحابي ايم يرو ع أما خارج : 

 ة وتس ون.األنصار ع تويف ددة تس 

 .◙: فهو ايقادم بن محمد بن لبي بكرع حفيد لبي بكر وأما القاسم

 بير.: فهو عروة بن ايز  وأما ْروا
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 .م: فهو د يمان بن يسار ايهاليي موال انمَ يْ لَ وأما ُس 

لرب ة وتس ين ددةع لرب ة وتسي ينع ودي يمان تسي ة ددة ة ودتةع وعروة اي دي بايدسبة ي قادم تويف م

ي م ل خارجية خارجية ودي يمان كال ميا يف ديدة تسي ة وتسي ينع ولميا ايقاديم مائية وديتةع وتس ينع ي د

 وعروة لرب ة وتس ين.

 ُْ  يحفيد ابين لخيتبة بن مس ودع وتويف ددة ثمانية وتس ين د اهلل بن عبد اهلل بن ع  ي: فهو عببيد اهَّللوأما 

بين مسي ود لخيو عبيد اهلل بين مسي ود ي ديي عتبية ع عبيد اهلل بين مسي ود يلخابن عبد اهلل بن مس ودع حفيد 

: لن ديي يد بيين قلن،،اوقيياا: ديي يد. ع يب تييويف ب ييد ايتسيي ينسييوديي يد بيين ايمع  ييذا حفييية لخييي  ◙

 :يبسايم

،،،،،،،،ابُِع ُذو اْش،،،،،،،،تَِباهِ   ....................................   َس،،،،،،،،ِعيُد والسَّ

ن بن عو ع لو ديايم بين عبيد اهلل إما لبو د مة رقم دب ة اخت فوا في   ل  و لبو د مة بن عبد ايرحم 

بين عبيد اييرحمن ا و ياخت فوا يف  ذا ايسابا بايدسبة ق دا: لبو دي مة  علو لبو بكر بن عبد ايرحمن عبن عمر

بن عبد اهلل بن عمرع ولبو بكر  و لبو بكر بن عبيد اييرحمن ابن عو  وتويف ددة لرب ة وتس ينع ودايم  و 

ا تويف ددة لرب ة وت ا  ذا ايسابا اخت فوا يف ت ييع س ينبن ايحارثع لي    .د إذ 

 قاا: 

 والُم،،،،ْدِرُكوَن َجاِهِليَّ،،،،ً  َفَس،،،،مْ  - 827

 

 ُمَخْض،،،،،،،َرِميَن َكُس،،،،،،،َوْيَد يف ُأَم،،،،،،،مْ  

يكيدهم ييم  عي دي:  ؤالء طبقة خاصة مين ايتياب ين و يم ايتياب ون اييذين لدركيوا ايجا  يية ولدي موا 

إن ديبب تسيميتهم  :هيؤالء يسيمون بايمي يرمينع وقييلف عي قوا ويم ييروا ايدبيي صي ب اهلل ع هيي ودي م

 علو لن يب مين ايماشيية ل  ال ييدرى ل يو مين ذكير   (مخض،را لحمب ) :بايمي رمين لن  يقاا يف اي نة اي ربية

ا ال ي   فييهم ألهنيم لدركيوا  يت يف  درى  يم مين عهيد ايصيحابة لم مين عهيد ايتياب ين م  فهؤالء ايتاب ون لي  

بيل  عفاشتبهوا هبيذا ايسيبب ♀ا قبل ايصحابة وما ذي  يم ي قوا ايدبي بل لدركوا زمد   عايصحابة

 عربمييا يييذكر م ب ييض ميين يؤيييف يف ايصييحابة يييذكر م يف ضييمن ايصييحابة إلدراكهييم عصيير ايصييحابة

ا  و نوع من لقسام ايتاب ين رحمهم اهلل. ♀وإدراكهم زمن ردوا اهلل   إذ 

 قاا: 

 والُم،،،،ْدِرُكوَن َجاِهِليَّ،،،،ً  َفَس،،،،مْ  - 827

 

 ُمَخْض،،،،،،،َرِميَن َكُس،،،،،،،َوْيَد يف ُأَم،،،،،،،مْ  
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ي دي دويد بن رف ية ديويد بين رف ية لحيد ايمي يرمين وعديدكم يف ايحاشييةع قياا ديويد بين رف ية 

 .ايكدد . فهذا م اا ي مي رمين من ايتاب ين

ايف  اصيدف فييهم جيزء  فوقد اعتدب هبم اإلميام مسي م  ثيم جياء  عايمي يرمين فيذكر عشيرين مي يرم 

وزاد  «شيرح األيفيية»ثم جياء ايحيافظ اي راقيي يف  عصاروا اثدين وعشرينفصالح وزاد اثدين بن اياايحافظ 

كر  ؤالء اي الثة وزاد ع يهم ديب ة عشير ي ديي زاد عشيرين يف ثم لعاد ذ   عثالثةع ثم صاروا خمسة وعشرين

ايصيالحع  عشرون ذكر م مس مع واثدان ذكير م ابين عوصار ايمجموع اثدين ولرب ين «ايتقييد واإلي اح»

 وعشرون ذكر م اي راقي.

ذكير  «ايتقيييد واإلي ياح»اييذ   يو « ايدكيت»ويف « ايدكت»يكن يف شرح األيفية ذكر ثالثة فقط ويف 

 فصار ايمجموع اثدين ولرب ين.ع عشرين

يي   تييذكرة ايلايييب ايم  »ثييم جيياء ايحييافظ دييبط بيين اي جمييي فصييدف جييزء  دييماه  نيي  إقيياا فيييمن ي    م  

 .«مي رم

ع وم ديب ايم    يمع ي ديي ايممييز ايلاييب «ايلاييب ايم    يم»ي بط لن صحة ضيبل   كيذا ايظا ر يف ا

ايمميز شبه  بايفارس يف ايجا  ية ايفارس ايقو  ايشيجاع يكيون يي  عالمية ي ديي يقيوا ي شيج ان اييذين 

 لمام  من لعدائ : لنا ال لخفب ع ب ايداس لنظروين لنا م رو  من ادتلاع لن يدازيدي ف يدازيدي.

 .وجاء يف ش ر  ع قمة يف م  قت  عم( ي دي ايمميز ب المة ايم  م      يشا د ي دي قوي : )ايم  ا

ا  مييتيذكرة اي   ءيي   سبط ب،ن العجم،يإذ  ميي  «ج  ي   تيذكرة ايلاييب ايم  »وييي  اي ج  م يمين يقياا إني    

ا  «مي رم ا ي ديي ذكير عيدد  ا مائة ولرب ين مي يرم  ا و يذا وذكر في  قريب من مائة ولرب ين مي رم  كبيير 

و يذا ديبط بين  عذكير عشيرين ؒ كم ترك األوا يآلخر ي ديي اإلميام مسي م  :يصدق ع ي  قوا ايقائل

ا ا ذكر م ع ب دبيل  عاي جمي ذكر مائة ولرب ين مي رم  ال ع ب دبيل ايحصير ايتم يل فكأن اإلمام مس م 

 ألن مس م رحم  اي  لحفظ بال خال  من دبط بن اي جمي.

 دماء ايمشهورة من  ؤالء ايمي رمين:ن رب لم  ة يب ض األ

ف  ة» ( بايتحريي  وييي  رف  ية فقيرله كسويد بن َغَفل، األيفية يف قوي : )»كر يف ايذ  ذ   و  «دويد بن ر 

   .رف  ةع رف  ة من اينف ة فسويد بن رف  ة
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ا دويد بن رف  ة ام لحميد ري  بن  انئع ومر م دا األدود بن يزيد ايدي ي ايذ  لثدب ع ي  اإلميوش   عإذ 

ولبو ع مان ايدهيد  عبيد اييرحمن بين ميل مير  عوكذي  ايم رور بن دويد عيبسما ع قمة ود يد بن ايم

ا وكذي  من ايمشهور ياج   ينم دا دابق  ومين ايمشيهورين يف ايتيواريخ  عبير بن نفير ايشامي ايح يرمي لي  

 .األحدف بن قي  ايمشهور بح م  األحدف بن قي  لحد ايمي رمين

 قاا: 

 َوَق،،،ْد ُيَع،،،دُّ يف ال َِّب،،،اِث التَّ،،،ابِعُ  - 828

 

،،،،،،،ائِعُ    يف ت،،،،،،ابِِعيِهْم إْذ َيُك،،،،،،،وُن الهَّ

َن،،،ادِ  - 829  ،،،نُْهْم ك،،،َأبِي ال ِّ َْ  الَحْم،،،َل 

 

 والَعْك،،،،ُس َج،،،،اَء َوْه،،،،َو ُذْو َفَس،،،،ادِ  

يف  دظيرف ميا ي   علن  توجد روايت  عين ايتياب ين :وايسبب يف ذي  عي دي: ربما ج ل ايتاب ي تابا ايتاب ي 

نادع لبو ايزناد مي ال  ويي  كذي  م ل لبي ايزِّ  عفيظن ايداظر لن  تابا تاب ي نعاإلدداد فتوجد روايت  عن تاب ي

فيظن ايداظر يف  يذا ايسيدد لن لبيا ايزنياد تيابا  عمن ايسالدل ايم روفة لبو ايزناد عن األعرج عن لبو  ريرة

و تاب ي فيظن لن  تيابا تياب ي وييي  كيذي ع فيإن تاب يع ألن  يرو  عن األعرج عبد ايرحمن بن  رمز و 

د ييف  ا من ايتاب ين فإن  يقي عبد اهلل بن عمرع ولن  بن ماي ع ولبيا لمامية بين ديهل بين ح  لبا ايزناد  و لي  

د ي ف ويي  ح   ا ح  د ي يفلي   د يف األدماء ايقديمية ح  د ييف صيحابي  عد يف األدماء ايم اصرة ح  ديهل بين ح 

ناد عبد اهلل بن ذكوان يقي من يقي لن  وابين عمير ولبيا بو لمامة وادم  د د فأبو ايزِّ وابد  صحابي صنير ل

د يف ف ذي  قاا:  لبيو ايزنياد عبيد اهلل بين ع «إذ يكون ايشائا ايحمل عدهم كأبي ايزنياد»لمامة بن دهل بن ح 

 ذكوان 

 ادِ والَعْك،،،،ُس َج،،،،اَء َوْه،،،،َو ُذْو َفَس،،،،  .................................... 

ا يظن اي ك  ي دي يظن تابا ايتاب ي تاب ي بسبب اشتباه يف االدم     .ي دي: وربما لي  

 .(وهو ذو فساد)قاا: 

و يو ييي   عفادد ألن  يظن لن حدي   مرديل يؤد  إيب لمر   ي دي لن يج ل تابا ايتاب ي تاب ي ا  ذا لمر  

 عي ي دي ذكره ايحياكم يف طبقيا  ايتياب ينإبرا يم بن دويد ايدي  :  ل وذكروا يذي  م اال  مردل إنما م  

ويي  مين  عي يوايظا ر لن  اشتب  بإبرا يم بن يزيد ايد   عفإن  يم يدرك لحد من ايصحابة عو و يي  بتاب ي

 .ايتاب ين ايذين لدركوا ايصحابة

ا ذكر لم  ة لخرى يكن م اا واحد يكفي.  لي  
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ظن ايتاب ي تابا تياب ي وعكسي  لن يظين تيابا ا لن ي  ق د :أيًضا من األمور التي تهتبه ويقع فيها الخَلف

 .ايتاب ي تاب ي

ا مما يقا في   لن يظن ايتاب ي قصد  لن يظن ايصحابي إييش تاب ي يا يظين ايصيحابي االختال : ولي  

 تاب ي فيدزا من مدزيت  وضرب يذي  م ال  بقوي : 

 َوَق،،،،ْد ُيَع،،،،دُّ َتابِِعّي،،،،م َص،،،،اِحُب  - 830

 

نَ    وَم،،،،،،ْن ُيَق،،،،،،اِرُب  َك،،،،،،اْبنَي ُمَق،،،،،،رِّ

ج ل من اإلخوة من ايتاب ين ايد مان بن مقرن ودويد بن مقيرن  ؒ ي دي: لن ايحاكم لبا عبد اهلل  

نمق ن بايتشديد وايكسر ويي  مقر   .رِّ

ن ظن لهنما من ايتاب ين ع إنما  ذا يا إخيوان ╚هاجرين و ما من ايصحابة ايم روفين ايم   عمقرِّ

 .ئوجل من ال يسهو وال ييل عيبقب ع ب دبيل ايو م واييلأ

ا م يل محميود بين يبييد  :يذكر لن من لدباب االشتباه يف عد ايصحابي تاب ي ا لن يكون ايصحابي صنير 

و ييم مميين لدرك ايدبييي  عف ييد م اإلمييام مسيي م يف ايتيياب ين ╚ويودييف بيين عبييد اهلل بيين دييالم 

ومر م ديا  ╚بة صنار ايصحامن فهذا من لدباب عد م يف ايتاب ين كوهنم  عوي  رؤية ♀

ا لن صنار ايصحابة حتب ايذين يي  يهم إال رؤية فقط لن اراج  قبوا حدي هم ألهنيم يردي ون عين  :دابق 

 صحابة م  هم وايجهل بايصحابة ال ي ر.

ا نكتفي هبذا ايقدر ندظر ماذا عددكم من لدئ ة.  إذ 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ  . د َو
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َؤال  ما فائدة م رفة ايتاب ين؟ :السُّ

ا يف ع م  وي  مكا :الَجَواب نة عظيمية بيين ل يل فائدة ذي  لن ت ر  من كان من ع ماء ايتاب ين متميز 

فيإن تتبيا ع مي   ع فإن من اشيتهر ب  مي  وإتقاني عفمن  و لع م ولتقن فائدت  يها ل ميةع عصره ومن ب د م

آخير   و لردخ باي  م وي  مكانة وعايم   أيتين بين عايم  سفإذا م ال  وقا اختال  يف م ةعمن األمور ايمحمود

 وإن كان فيها ض ف مدزية  ذا اي ايم مدزية  ذا اي ايم اآلخر.  عدون  فمن لوج  ايرتجي 

،،َؤال وع إيييب األكيير دييد ا ولقييرهبم ب هييد قيياا إن اي ييابط يف م رفيية لف ييل ايتيياب ين ايرجييو ييل ي   :السُّ

 ايصحابة؟

 تير بم ديب لني  لخيذ عين إنما إدراك ايصحابة ربما  يذا لمير م   ع ترال األكر دد ا  ذا رير م   :الَجَواب

يب ع يب قيي  بين سيويشكل ع ب  ذا تقديم دي يد بين ايم علك ر عدد من ايصحابة  ذا يرجح  ع ب ريره

 لبي حازم. 

َؤال ل؟د  ي ع مان ايضبط ادم لب :السُّ ل لو م   هد  ايذ   و عبد ايرحمن بن م 

 راجا. يايذ  لعرف  بايفت  و :الَجَواب

َؤال  مايي؟ما رليكم بكتاب ايهداية بتيري  حديت ايبداية ي ن   :السُّ

 ع و ييدم  ذا ايكتاب ايذ   يو لحيد مقيررا  ايجام ية فيال بيأس بي  ال بيأس بي  ع ب كل   :الَجَواب

ا يكن  داك كتب تيري  شيرتكة يف ايكتيب ألن األحادييت تكيون م   عربما تكيون ي ديي لك ير إتقان يا وتحريير 

يف لحاديت ايفقهاء مين لحادييت األحكيام يسيتليا ايلاييب لن  اشرتك  مدها ما يكون م   لحاديت ايفقهاء ك ير  

ن حجير بيي حيافظ ا «ايتمييز يف تييري  حيديت اييوجيز»لو  يذا  عالبين ايم قين «ايبدر ايمديير»يراجا م ال  

ي شيخ األيباين فهذه ال ش  لهنا لجود من كتياب  «اين يلإرواء »وكذي   عيربايمشهور بادم ايت ييو ايح

 .«بداية ايمجتهد»ي  مدف ة يف مراج ة  ذه األحاديت ايتي يف كتاب واينمايي إال لن  ال يي و من فائدة 

َؤال  يب لبي؟د من ب اهللي  ديب لن قاا لن  قاا س ل ورد عن د يد بن ايم :السُّ

إن ل ل ايمديدة يكسرون ايياء ونحن من ل يل ايمديدية فدكسير ا  :ورد ذي  ورد ذي  وقيل :الَجَواب

يب سيون د يد بين ايمؤإن ل ل ايمديدة يقر :ي دي حتب ع ب فر  لن  ذا ايكالم يم ي بت عن د يد فقيل
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إخوة ايمسأية يسييرة مين قيرل دي يد ف  ب كل  ايمسأية يسيرة يا  -بايفت –ورير م يقرؤوهنا  -بكسر ايياء-

 ي ب ع ب ينة ل ل ايمديدة فهو صحي . سي ب ع ب األصل فهو صحي  ومن قرل د يد بن ايمسبن ايم

َؤال نريد تمديد ق ية ايتفري  إيب ييوم اي الثياء ايقيادم و يل ترديل ايم فيا  ع يب ايواتسياب لو  :السُّ

 ورقية لو يف فالشة؟

األدبوع ايقادم إن شياء اهلل ودددشير يف ايمجموعية ايمت  قية باييدرس  ما يف مانا نمدد يكم :الَجَواب

لن تكيون  :حياوا كميا ق دياراج ي  ي  عدوان ايريد يردل كل طايب ميا نسيي  ع يي  ويكتيب اديم  ب يد لن ي  

 ايدسية إيكرتونية.

َؤال  (؟قاربومن يُ يم تشرح قوي  يف آخر ايبيت ) :السُّ

ف يذي  ييم  ع( ظددت لني  واضي ا صاحب كابني مقرَن ومن يقاربوقد يعد تابعيً ي دي ق دا ) :الَجَواب

 لع ق ع ي .

ا ميا يقيا ذيي  فييمن يرديل مين ايتياب ين   د  وقد ي  »يقوا يف ايشرح:  ب ض ايتاب ين يف ايصحابة وك ير 

 .«األش ر  فيمن دخل مصر من ايصحابة مبيا ايجز  عبد ايرحمن بن ردمحمد بن اير   كما عد  

ي دي ب ض ايمصدفين ي د ب يض ايصيحابة تياب يين  (تابعًيا صاحب كابني مقرن عدُّ يُ  وقد: )ي دي قوي 

نحيو  ولمن عصر ايصحابة     رب  في د ب ض ايتاب ين من ايصحابة بحكم ق   عوب ض ايمصدفين ي مل اي ك 

 .ذي 

ز  لحييد ايمصييدفين يف تيياريخ مصيير ذكيير يف ايصييحابة عبييد يييلن محمييد بيين ايربيييا ايج :وم يياا ذييي 

ذكيره يف اي ج يي األشي ر  و يو قياا ن يم و يو يف نظير ب  يهم لني  مين ايتياب ين ي ديي ريدم ن بن ايرحم

إني  تياب ي ي ديي اإلميام  :إني  صيحابي وقييل :ممن اخت ف فيي  قييل مايتاب ين يكد   ذا عبد ايرحمن بن رد

ا كأني  يقيوا عسدد  ذا يدا ع ب كون  صحابي الحمد ذكر حدي   يف ايم   فين ييذكر مين إن ب يض ايمصيد :فيإذ 

 .وقارب إدراك عصر ايصحابة يذكره يف ايصحابة عكان من كبار ايتاب ين

لحسن م اا يهذا يا إخيوة ق يية ايمي يرمين لحسين م ياا ق يية ايمي يرمين م يل قيي  بين لبيي و

يكيوهنم لدركيوا عهيد  ؛وييسيوا مين ايصيحابة عحازم ولبي ع مان ايدهد  فقد يذكر م ب  هم يف ايصحابة
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فايصحي  لن  صحابي وييذي  لخيرج حدي ي  يف ايمسيدد  ما ايتم يل ايذ  مره عبد ايرحمن بن ردلم عةايدبو  

 واهلل لع م.

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 رَوعيُة عأَلَكهِبِر َعِن عأَلصهِغِر

،،،ْن ِذي  - 831 َْ َوَق،،،ْد َرَوى الَكبِي،،،ُر 

ْغرِ   الصُّ

 َطَبَق،،،،،،،،،ً  َوِس،،،،،،،،،نّم اْو يف الَق،،،،،،،،،ْدرِ  

،ْحِب  - 832   َأْو فيِهَما َوِمنُْه َأْخ،ُذ الصَّ

 

،،،،،ْن َكْع،،،،،ِب   َْ ِا   ْ،،،،،ْن ت،،،،،ابَع َكِع،،،،،دَّ

 ِرَوعَيُة عأَلق َرعِن 

،،نَدِ  - 833  والُقَرَن،ا َم،،ِن اْس،،َتَوْوا يف السَّ

 

،،،،نِّ َغالِب،،،،م وِقْس،،،،  ،،،،ُددِ والسِّ ْْ  َميِن ا

 ُم،،،َدبَّجم َوْه،،،َو إَِذا ُك،،،ل  أَخ،،،ْذ  - 834 

 

،،،،،ْن آَخ،،،،،رَ وغي،،،،،َرُه اْنِف،،،،،راُد َف،،،،،ْذ   َْ 

 عأُلْخَوُة وعأَلَخَوعُت 

 َوَأْف،،َرُدوا األْخ،،َوَا بالتَّْص،،نِيِ   - 835

 

 َف،،،،،،،،ُذْو َثَلََث،،،،،،،،َ  َبنُ،،،،،،،،و ُحنَْي،،،،،،،،ِ   

انُ  - 836  ،،،،،،مَّ  َأْرَبَع،،،،،، ب َأُب،،،،،،وُهْم السَّ

 

 ُه،،،،،،،،،ْم ُس،،،،،،،،،ْفَيانوَخْمَس،،،،،،،،، ب َأَجلُّ  

 وِس،،،،تَّ ب َنْح،،،،ُو َبنِ،،،،ي ِس،،،،ْيرِْينَا - 837 

 

 

 واْجَتَمُع،،،،،،،،،وا َثَلََث،،،،،،،،،ً  َيْرُوون،،،،،،،،،ا 

َن، َوُه،،،مْ  - 838   َوَس،،،ْبَع ب َبنُ،،،و ُمَق،،،رِّ

 

ُهمْ   ،،،،،دُّ َْ ،،،،،يِهْم 
 ُمَه،،،،،اِجُروَن َل،،،،،ْيَس فِ

 َواألََخ،،،،،َواِن ُجْمَل،،،،، ب َكُعْتَب،،،،، ِ  - 839 

 

 َب ِ َأِخ،،ي اْب،،ِن َمْس،،ُعوَد ُهم،،ا ُذْو ُص،،ْح  

 ِرَوعَيُة عآلَبهِء َعِن عألْبَنهِء َوَعك ُسُه 

،،ِن اْب،،َن َأَخ،،َذا - 840 َْ يَم،،ا 
 َوَص،،نَُّفوا فِ

 

،،،،ِن الَفْض،،،،ِل َك،،،،َذا  َْ  أبب َكَعبَّ،،،،اَس 

،،ْن َبْك،،رِ اْبنِ،،ِه والتَّْيم،،يْ  - 841  َْ ،،ُل 
 وائِ

 

،،،،،،،ِن اْبنِ،،،،،،،ِه ُمْعَتِم،،،،،،،رَ يف َق،،،،،،،ْواِ   َْ 

،،ِن الَحْم،، - 842  َْ ،،ا َأُب،،و َبْك،،رَ   َراءِ َأمَّ

 

،،،،،،،،ْوَداءِ   َه،،،،،،،،َ  يف الَحبَّ،،،،،،،،ِ  السَّ
ائِ َْ 

تِي،،،،،ِ   - 843  َْ ،،،،،ُه َلْب،،،،،ِن أب،،،،،ي   ففنَّ

 

 

يِ    ،،،،،،،دِّ ،،،،،،،َط الَواِص،،،،،،،ُ  بالصِّ  وُغلِّ

ْكُس،،ُه َص،،نََّ  فِي،،ِه ال،،َوائِلي - 844  َْ  َو

 

 وه،،،،،،َو َمَع،،،،،،اَل لِْلَحِفي،،،،،،ِد النَّاِق،،،،،،لِ  

،،،،ِه إذا َم،،،،ا ُأْبِهَم،،،،ا - 845   َوِم،،،،ْن َأَهمِّ

 

ٍَ ُقِس،،،،،،،،،،،َما األُب َأْو َج،،،،،،،،،،،د     َوَذا

،،،،،،ْن َأَب َفَق،،،،،،طْ  - 846  َْ  ِقْس،،،،،،َميِن 

  

 َنْحَو َأبِي 

 

،،،،،ِن النَّبِ،،،،،يِّ   َْ ،،،،،ِه 
،،،،،ْن َأبِ َْ  الُعَه،،،،،َرا 

،،،،،هيرِ  - 847   واْس،،،،،ُمُهما ْل،،،،،ى الهَّ

َلمِ  ْْ  فا

 ُأَس،،،،،اَمُ  ب،،،،،ُن َمالِ،،،،،ِك ب،،،،،ِن ِقْهَ ،،،،،مِ  

 َوالثَّ،،،اِن أْن َيِ ي،،،َد في،،،ِه َبْع،،،َدهُ  - 848 

 

ْم،،،،،رَو أ  َْ هُ َكَبْه،،،،،َ  اْو   ب،،،،،م َأْو َج،،،،،دَّ
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وا بعمرَو َحْمَلَ  - 849 َل،،،،ى  واألَْكَثُر اْحَتجُّ ْْ  َل،،،،ُه ْل،،،،ى الَج،،،،دِّ الَكبِي،،،،رِ األَ

 َوَسْلَس،،َل اآلَب،،ا التَِّميِم،،ي َفَع،،ّدْ  - 850 

 

،،،،ْن تِْس،،،،َعَ  ُقْل،،،،ُت: َوَف،،،،ْوَث َذا َوَردْ   َْ 

 ع سَّهِبُق وع حَِّحُق 

 َوَص،،،نَُّفوا يف َس،،،ابَِ  وَلَِح،،،ِ   - 851

 

َ     َ  م َذذذذذذذذذذذذذذذذْْيم َ ذذذذذذذذذذذذذذذ وم م    َ ْ ذذذذذذذذذذذذذذذَو  ْ ذذذذذذذذذذذذذذذ م
 852 -  ٍِ  َمْوت،،،م َكُ ْه،،،رِيو َوِذي َت،،،َداُر

 

 َ ذذذذذذذذذذذذذذ ْو م   َ  ْذذذذذذذذذذذذذذ   َ َ َ  َْسذذذذذذذذذذذذذذْ  َم  مذذذذذذذذذذذذذذ م  
 َس،،،ْبَع َثَلَُث،،،وَن َوَق،،،ْرَن وافِ،،،ي - 853 

 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  م    ُ ُم    خَل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ْو  ِّ خ م
 َمْن َ ْم َيْرِو َعْنُه ِإالَّ َرعٍو َوعِحٌد 

 ِلمب َص،،نََّ  فِ،،ي الُوْح،،َدانِ َوُمْس،، - 854

 

نْ،،،،،،ُه َراَو َواِح،،،،،،دب َلَ ث،،،،،،انِ   َْ  َم،،،،،،ْن 

 َكَع،،اِمرِ ْب،،ِن َش،،ْهرَ اْو َكَوْه،،ِب  - 855 

 

،،،،ْعبِي  نْ،،،،ُه الهَّ َْ  ُه،،،،َو اْب،،،،ُن َخنْ،،،،َبَذ َو

َم،،ا - 856  َْ ،،َط الَح،،اكُِم َحْي،،ُ  َز  َوُغلِّ

 

 ب،،،،،أنَّ َه،،،،،َذا النَّ،،،،،ْوَ  َل،،،،،ْيَس فِْيِهَم،،،،،ا 

،،،،،حِ  - 857   يِل أْخَرَج،،،،،ا َفِف،،،،،ي الصَّ

 

 للُمَسيَِّبا

 وأْخ،،،،،َرَج الُجْعِف،،،،،يُّ َلْب،،،،،ِن َتْغِلَب،،،،،ا 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

قبل لن نبدل بشرح األنواع ايتي م دا دأيدي لحيد إخيوانكم عين ايبييت ايماضيي يف نيوع ايتياب ين و يو 

 قوي : 

 َوَق،،،،ْد ُيَع،،،،دُّ َتابِِعّي،،،،م َص،،،،اِحُب  - 830

 

َن وَم،،،،،،ْن يُ    َق،،،،،،اِرُب َك،،،،،،اْبنَي ُمَق،،،،،،رِّ

 (.قاربومن يُ ): ؒ دأيدي عن قويهم لو قوي  ايحافظ اي راقي  

يريييد هبييذا ايحييافظ اي راقييي لن ب ييض  (وق،،د يع،،د تابعًي،،ا ص،،احب)بي دييا يف ايييدرس ايماضييي لن قوييي : 

ايد ميان وديويدع لعيد م  ¶ (ابن،ي مِق،رن)ايمصدفين قد يج ل ايصحابي تاب ي ا ن يم كميا م يل  ديا 

ا صاحبيان فيدتب ع ي دي ايداظر يف م ل  ذا ويراجا كتب ايرتاجم ييتأكد  ل  ذا تياب ي ايحاكم تاب يين و م

يا لني  قيد ي يد مين ي ديي  (ومن يق،ارب)لو صحابي لو نحو ذي  ايذ  لشكل ع ي  قوي :  ومين يقيارب لي  

 (.ومن يقارب ومن يقارب التابعين يف طبقتهم من الصحاب  وقد يعد تابعًيا)يقوا  و يف ايشرح 

دي: م ال  محميود بين ايربييا ومحميود بين يبييد ويوديف بين عبيد اهلل بين ديالم  يؤالء مين صينار ي 

يظين لهنيم تياب يونع و يذا ييي  بيالزمع ألن ب يض فيإذا وجيد م ايدياظر ييروون عين ايصيحابة  عايصحابة

 ايصحابة يرو  ب  هم عن ب ضع في يلئ من يظن  ؤالء من ايتاب ين و م صحابة.
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( ل  ومن ي قارب عصر ايتاب ين من صينار ايصيحابة فييظن لني  تياب يع ن ُيقاربومفهذا م دب قوي : )

 ورآه إن يم يكن دما مد  ب ض حدي  . ♀صحابي لدرك ايدبي و و يي  بتاب يع بل 

  ذا يت  ق بايدرس ايماضي. 

 :  ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

ِن األَصاِغرِ  َْ  رَوايُ  األََكابِرِ 

،،،ْن ِذي َوَق،،،ْد َرَوى الَكبِي،،، - 831 َْ ُر 

ْغرِ   الصُّ

 َطَبَق،،،،،،،،،ً  َوِس،،،،،،،،،نّم اْو يف الَق،،،،،،،،،ْدرِ  

،ْحِب  - 832   َأْو فيِهَما َوِمنُْه َأْخ،ُذ الصَّ

 

،،،،،ْن َكْع،،،،،ِب   َْ ِا   ْ،،،،،ْن ت،،،،،ابَع َكِع،،،،،دَّ

ا لن اييرواة طبقيا  ميدهم: صيحابةع وميدهم   يريد هبذا ايديوع لن ب يض اييرواة إذا كيان قيد درديدا ديابق 

ييايف ايواقيا يف قيد ي   ايتقسييمفيإن  يذا  عوميدهم تبيا األتبياع -ب وا ايتاب ينكما ديأيت تا-تاب ونع ومدهم 

اإلدداد بحسب ايظا رع بم دب لن  قد تجد ايصحابي يرو  عن تاب ي وقد تجد تيابا ايتياب ي ييرو  عين 

 ايتاب ي فيرو  ايكبير ايذ   و لقدم دد ا وطبقة  عمن دون  ع ب خال  األصل.

وعمن  و م  ي   عحدث ا حتب يرو  عمن  و فوق حدث ال يكون م  م دا لن ايم   لن  مر   :وفائدا هذا النو 

ايراو  يف م ل  يذه ايرتجمية حيدميا يجيد مي ال  ئ لن ال ييل :ائد م رفة  ذا ايدوعوومن ف عوعمن  و دون 

 ن يي فإذا عر   ذا ايدوع تبي   ععن ابد  فيظن لن  داك ق ب ا يف االدم ◙رواية اي باس بن عبد ايمل ب 

 :نر مت  قان بق يتينر وايصِّ لن ب ض ايرواة قد يقا مدهم  ذا فيرو  ايكبير عن ايصنير وايك  

ا بايسن واإلدداد بايسن واإلدداد  ون  يذا لكير مدي  يف كيم ديب لن يبإما لن يكون ايكر وايصنر مت  ق 

بة و يذا ييرو   يذا ييرو  عين ايصيحا هلو يف إدداد عو ذا عمره عشرون ددة عددة  ذا عمره دب ون ددة

 -كميا دييأيت يف األم  ية-ة وإما لن يكون لكر مد  يف ايقدر وايمدزيية اي  مي ي ععن ايتاب ين  ذا ايقسم األوا

 ويذي  قاا ايحافظ اي راقي: 

،،،ْن ِذي  - 831 َْ َوَق،،،ْد َرَوى الَكبِي،،،ُر 

ْغرِ   الصُّ

 َطَبَق،،،،،،،،،ً  َوِس،،،،،،،،،نّم اْو يف الَق،،،،،،،،،ْدرِ  

 يف ايسن واإلدداد. : لن يكون لصنر مد القسم األول 

هرة باي  م فهذا  يو ايمقصيود رع ي دي ايمدزية وايمكانة وايش  د  : لن يكون لصنر مد  يف ايق  القسم الثاين

 .وديتبين من األم ل إن شاء اهلل عبايقدر
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ي (لو فيهما) ن ويف اإلديداد ويف ايقيدر ايسين واإلديداد ي دي ربميا يكيون ايميرو  عدي  لقيل مدي  يف ايسِّ

 .ايلبقة ايمقصود باإلدداد ل  ايلبقة :دب اإلددادوايقدر م 

 ومد  قاا: 

،ْحِب  - 832  َأْو فيِهَما َوِمنُْه َأْخ،ُذ الصَّ

 

،،،،،ْن َكْع،،،،،ِب   َْ ِا   ْ،،،،،ْن ت،،،،،ابَع َكِع،،،،،دَّ

 .إيب  ذا ايشر  واية األكابر عن األصارر حتب نصلهذا ايدوع و و رينأخذ لم  ة  :لوال   

د ا:  :واعرواية األكابر عن األصارر لن ق   

أن يكون الراوي أقدا طبق،  وأكب،ر ) : لن يكون ايراو  كما يقوا  هدا ايحافظ اي راقي يف شرح :منها

يي  روايية عين ت مييذه اإلميام  ع ير  محميد بين شيهاب ايز ير  اإلميام ايتياب ي ايم يرو فم ال  ايز   ع(سنًا

ويم  عكان يف ذي  ايوقت صنير ايسنم طبقت  يرو  عن ت مذه ايذ  ويف تقد   ع    ر  يف ع م  ماي ع فهدا ايز  

ا. عيف اي  م يب   مدزية كبيرة   ا مشهور   وإن كان ب د ذي  صار إمام 

يفايز ر  يرو  عن اإلميام مايي  فهيذا ايديوع و يو روايية ايير   ن  يو لصينر مدي  يف ايلبقية او  عين م 

 ن  ذا ايدوع األوا.وايسِّ 

ا من ايم: لن يكون اير  النو  الثاين رو  عد ع وضرب  دا م ياال  لرى لني  محيل نظير ي ديي او  لكر قدر 

 كروايية لحميد: ) ذا محيل نظير لحسين مدي  قويي  عوابن لبي ذئب عن عبد اهلل بن ديدار كرواية ماي    :قايوا

عن عبيد اهلل بن مودب اي بسيع كرواية اإلمام لحمد وإدحاق واإلميام إديحاق بين را ويي  عين  وإدحاق

ذا من رواية األكابر عن األصارر من باب لن  ذين اإلمامين يهما من ايمدزيية عبيد اهلل بن مودب اي بسي  

 هذا ايدوع اي اين.فوايمكانة لعظم من مدزية عبيد اهلل بن مودب اي بسي شييهما. 

 .(أو فيهما)قاا يف األيفية: 

ناحيية ايقيدرع  ن واإلددادع ومينوع رواية األكابر عن األصارر من ناحية ايسِّ ي دي: ربما يكون  ذا ايد  

ماكوال ي دي مير م ديب لن األميير بين مياكوال يي  كتياب بن م ل رواية لبي بكر اييليب عن لبي نصر  :قايوا

واييلييب وابين مياكوال لصينر مين اييلييب يف ايسين  عفهداك روايية ي يلييب ايبنيداد  عدي  «اإلكماا»

ا مف عواإلدداد وايقدر  عن ناحية شهرت  ومدزيت  بيين ل يل اي  يماييليب لكر من ابن ماكوال دد ا ولكر قدر 

ا ومكان يا و يذا ييدا ع يب تواضيا  وما ذي  روى اييليب عن ابن ماكوال ايذ   و لصنر مدي  ديد ا وقيدر 

حدثدي فيالن لو لخيرين فيالن  يذا  :صرح بذي  يقواثم ي   عاي ايم يرو  عن ت ميذه ايصنير كون عاي  ماء
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يا تشيجي هم يهيؤالء ايتالمييذ لهنيم ييرون عيدهموحسن تربيتهم  عفي  بيان تواضا اي  ماء  عيتالميذ م ولي  

ا يف ديد  عولن  ذا اي  م يشرف  ومدزيت  يؤخذ حتب عن ايصنير يكين يميا  عفإن  ذا ايصنير وإن كان صينير 

فإني  يسيتحق لن يؤخيذ عدي  فهيذا مين بياب تواضيا  عحوى من اي  م ويما عدده مين ايروايية ايتيي تمييز هبيا

 هم بقدر اي  م.اي  ماءع وم رفت

 ثم قاا: 

،ْحِب  - 832  َأْو فيِهَما َوِمنُْه َأْخ،ُذ الصَّ

 

،،،،،ْن َكْع،،،،،ِب   َْ ِا   ْ،،،،،ْن ت،،،،،ابَع َكِع،،،،،دَّ

ا   وعبيد  :رواية األكابر عن األصارر رواية ب ض ايصحابة عن ك ب األحبار كاي بادية األرب ةمن لي  

ن ك ب األحبار و و تاب ي و يم صيحابة رووا ع عوعبد اهلل بن ايزبير عوابن عمر عاهلل بن عمرو بن اي اص

 فهذا من رواية األكابر عن األصارر.ع وعبد اهلل بن عباس ╚

تدزييل  :من فائيدة م رفية روايية األكيابر عين األصيارر)ذكر يف خاتمة  ذا ايدوع ايحافظ اي راقي قاا: 

 ل ل اي  م مدازيهم(.

أن ل،وا »: ♀ديوا اهلل ي دي: ومن ذي  يقوا روى لبو داود من حديت عائشة قايت قياا ر

فأنيت تديزا كيل واحيد مدهميا  عي دي لنت إذا عرفت لن  ذا  و ايكبير ييرو  عين ايصينير «الناس منازلهم

قبيوا روايية األكيابر عين »مدزيت ع و ذا ايدوع اعتديب اي  مياء بي ع صيدف فيي  محميد بين مي يد كتاب يا و يو 

د د  ع ايبندد  صدف ف «األصارر ا صدف في  ايب ن   ي . كذي  لي  

ا  ذا ما يت  ق برواية األكابر عن األصارر.  إذ 

 ع قاا: (رواي  األقران)ثم قاا: 

،،نَدِ  - 833  والُقَرَن،ا َم،،ِن اْس،،َتَوْوا يف السَّ

 

،،،،ُددِ   ْْ ،،،،نِّ َغالِب،،،،م وِقْس،،،،َميِن ا  والسِّ

 . ذا نوع جديد و و رواية األقران ب  هم عن ب ض 

اد لو يف لحيد ما ي ديي يكيون  يذا مي ال  ي ديي م  ي  يف  و ايذ  يشارك قريد  يف ايسن واإلديد :القرين

ا يف ددة واحدة لو يف دن متقارب ي دي ب يض اي  مياء ييرون لن مين كيان بيدي  وبيدي  دون اي شير ددة ويد  

ددوا  فهو قريد  من كان بيد  وبيد  دون اي شر ددوا  فهو قريد  ي دي صاحب  واحيد وثالثيين ديدة 
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يا إذا عيالؤالء يفتس ة وثالثيين ديدة  ي ول ايسين صيار ي ديي لكير  ك ميا عيالايسين   دين متقيارب خصوص 

 يكدهما يف اي دة يدركان طبقة متقاربة. عوإن تفاوتا شيئ ا ق يال   عألهنما يدركان طبقة متقاربة عتشاهب ا

كبير ايلفيل اييذ  عميره لرب ية عشيرة ديدة واييذ   ال ش  لن  دا فرق   :أما بالنسب  للطفال والصغار

يكن بايدسبة من كانوا ب د ذيي   عكبير لرع ددوا  وثالث عشرة  ذا فرق    ذا فرق   عثة عشرة ددةعمره ثال

 فإن اي  ماء ي دون  من األقران. عإذا كان ايفرق دون عشر ددوا 

االدتواء يف ايسدد يف ايمشايخ لن كال ايراويين لخذا عين مشيايخ مشيرتكين  :كذي  من دالئل األقران

 يدا ع ب لهنما من األقرانع ويذي  قاا: فهذا عر ذي ن م وك   

،،نَدِ  - 833  والُقَرَن،ا َم،،ِن اْس،،َتَوْوا يف السَّ

 

   .................................... 

يا ع يو ايسيدد لو نزويي  وايسين رايب ياع لو مين اشيرتكا يف  ل  يف ايمشايخع يف األخذ عن ايشييوخع ولي  

 رة  ذا اثدي عشر ي دي  ذا فرق يسير.و ذا عشرة  ذا لحد عش عايسن  ذا عمره عشرة

 :رواية األقران ب  هم عن ب ض نوعانع دبجا()وقسمين اعتدى م  قاا: 

 .إما لن يكون ايراو  روى عن قريد  وقريد  روى عد  فهذا ي  ادم خاص و و ايمدب 

ا مين مي ايمدب  لخسمب ايمدب  ود  فهذا ي   عإذا روى ايقرين عن قريد  وذاك ايقرين اآلخر روى عد  ذ 

جتي ايوجي  ألن كيل واحيد مدهميا ابييجتي ايوج  ي دي جهة ايوج  اييمدب واييسرى ن م ألهنما لشبها دابيد

 لخذ عن اآلخر.

 قاا: 

 ُم،،،َدبَّجم َوْه،،،َو إَِذا ُك،،،ل  أَخ،،،ْذ  - 834

 

،،،،،ْن آَخ،،،،،رَ وغي،،،،،َرُه اْنِف،،،،،راُد َف،،،،،ْذ   َْ 

عين لبيي  رييرة وروايية  ▲ئشية يف ايصحابة رواية عا )م اي  ضرب يف ايشرح لم  ة يذي ع قاا: 

لبيو ايزبيير محميد بين  ع ر  عن لبيي ايزبيير وروايية لبيي ايزبيير عدي لبي  ريرة عدهاع ويف ايتاب ين رواية ايز  

وروايية اإلميام األوزاعيي عدي   عويف لتباع ايتاب ين رواية اإلمام مايي  عين اإلميام األوزاعيي عمس م ايمكي

 .إيب آخره ..د عن ع ي بن ايمديدي ورواية ع ي ابن ايمديدي عد (حملويف لتباع األتباع رواية اإلمام 

  يف عصيرنا  يذا ف فيي  اييدارقلدي كتاب ياع قياا ايحيافظ اي راقيي: )يقيا يف مج يد يكد يو ذا ايدوع صد  

 (.ال يوجد وإنما يوجد ايدقوا عد  عحسب ع مي يف عداد ايمفقود
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ا نبهيت يف درس م يب لن مين ايتصيحيف اييذ   وقيا يف اديم  يذا ايكتياب لني  يف كتياب وكأندي دبق 

ايسياو  يف ايلبقة ايقديمة: ذكر  ذا ايرجل لو  ذا صياحب ايرتجمية اييدارقلدي  يقوا «ايتحفة اي ليفة»

قيق ايدظير تبيين لن ايمقصيود كتياب ايميدب  عييد ايدظير ود  ف ما ل   ع كذا يف ايملبوع ..يف كتاب ايمحمدين

 .هافايمحمدين وصحعرفها إيب  المدبْ يم يفهم  ذه ايك مة ك مة خيكن ايداد

فائدة م روفة ايمصل حا  ألن مين فائيدة م رفية ايمصيل حا  لن تقيرل ع يب وجي  ايصيواب  ةو ذ

ا مين اي  مياء  ا نبهديا لن ك يير  ال  يذه إذا كتبيت يف وديط ايسيلر  الم،دبْيدلقيون ي ديي ك مية ال ودبق لي  

وييو ييم  عيليئ يف قراءهتيا يذه ايمصيل حا  ف ين ي  ألهنم يرون لن ايذ  ديقرل ايكتياب ي ير   عيدلقوهنا

 .فينتبه لمثل هذاع تكن مدقوطة

يف ايميلوطيا  ايقديمية ربميا اييدقط ييزوا بسيبب قيدم اييورق قيد ي ديي ايكتابية إذا  :خرىأُ  وناحي ب 

ا من ايدقط ال تظهر ك ير من ايدقيا  لو ايي ر  ايكتاب فإن ك ير  دقط ايكتابة إذا مر  ع يها قرون عديدة ثم صو 

 .ال تظهر بسبب قدم ايكتابة

 :  واي ك  قااقريد ع و و لن يرويا ايقرين عن  :إًذا هذا هو النو  األول من أنوا  رواي  األقران

،،،،،ْن آَخ،،،،،رَ وغي،،،،،َرُه اْنِف،،،،،راُد َف،،،،،ْذ   .................................... َْ 

وع مين لنيواع روايية األقيرانع وقياا قد ي دي فرد لن يتفرد لحد م لو لحد ما بايرواية عن قريد  فهذا ن 

ا  يذا  ا قاا ي دي م ل بم ياا آخير بشيي آخير دعونيا مدي  إذ  م ل رواية د يمان ايتيمي عن مصفق بن آدم لي  

 ي دي لن ايدوعان من لنواع رواية األقران.

: و و رواية ايقرين عن قريد  دون عكي  صيدف فيي  لبيو ايشييخ األصيبهاين كتاب يا ويوجيد النو  الثاين

 ط با.ب    وقد 

 ؟ما فائدا معرف  رواي  األقران

حدثدا ع يي بين ايميديدي  :حدثدا لحمد عن ع ي بن ايمديدي لو قاا :مدها ق ية حيدما تجد م ال  يقوا

صيواب حيدثدا ولن اي علن  قد يتو م ايداظر لن صينة ايتحيديت  يذه لو اي د دية خليأ :ن م من فائدة م رفت 

إذا عرفيت لن األقيران ييرو  ب  يهم عين ب يض ت ير  لن  يذه ايصيينة فأنيت ع لحمد وع ي بن ايمديدي

   من حر  اي لف إيب صينة ايتحديت. ويم تحر   يصواب
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 (.اإلخوا واَلخوات)ايدوع ايتايي: يقوا: 

 :  قاا

 َوَأْف،،َرُدوا األْخ،،َوَا بالتَّْص،،نِيِ   - 835

 

 َف،،،،،،،،ُذْو َثَلََث،،،،،،،،َ  َبنُ،،،،،،،،و ُحنَْي،،،،،،،،ِ   

)لرب ية لبيو م ايسيمان  : ة ي دي فذو لرب ة ن م لو تبدل وتسيتأنف وتقيواي دي  ذا يجوز لن تقوا لرب  

 وخمسة  لج هم دفيان(.

ي دي بم رفة اإلخوة واألخوا  من ايرواة من اإلخوة ي دي عرفوا بايرواية ي ديي إخيوة مجموعية مين 

 عذا ايديوعاإلخوة دواء  اثديان لو ثالثية لو لرب ية لو خمسية وك هيم ييرو  عدي  ايحيديت فهيذا ايمقصيود هبي

واي  ميياء اعتدييوا بيي  وصييدفوا فييي  تصييانيف مدهييا اإلخييوة واألخييوا  ي  ييي بيين ايمييديدي ومدهييا اإلخييوة 

واألخييوا  ي ييدارقلدي وألبييي داود قبييل ذييي  وك هييا ملبوعيية ي دييي  ييذه ايكتييب ي دييي لجييزاء صيينيرة 

 ملبوعة. ن م.

 يقوا: 

 .................................... 

 

 َبنُ،،،،،،،،و ُحنَْي،،،،،،،،ِ   َف،،،،،،،،ُذْو َثَلََث،،،،،،،، َ  

بديو حدييف دي د بين حدييف وع ميان بين حدييف وعبياد بين  ╚قاا ي دي  ؤالء مين ايصيحابة  

 ديف ي تصنير.ح  لبا و ╚حديف ك هم صحبة 

 .(انُ أربع  أبوهم السمَّ )لما األرب ة فقاا: 

يي  لرب ية مين األبدياء  ◙مان لبا صاي  ايسمان وادم  ذكوان ييرو  عين لبيي  رييرة ايس  بي دي: 

ا  م لرب ةع ق دال ي :شهر م دهيلع دهيل بن لبي صاي  ولي    :هيل ومحميد وصياي  وعبيد اهلل ويقياا يي د 

 .ادعب  

 ثم قاا: 

انُ  - 836 ،،،،،،مَّ  َأْرَبَع،،،،،، ب َأُب،،،،،،وُهْم السَّ

 

ُه،،،،،،،،،ْم ُس،،،،،،،،،ْفَيان   وَخْمَس،،،،،،،،، ب َأَجلُّ

ب ية مين وت مييذ ايز ير  يي  لر عاإلميام ايم يرو  شييخ اإلميام لحميد ؒ دفيان ي دي ابن عييدة   

 عو و لج هم ولع مهمع لج هم يف اي  م فهيؤالء اإلخيوة اييمسية  يم آدم بين عييدية عاإلخوة  و خامسهم

 ودفيان بن عييدة و و لج هم كما تقدم. عوإبرا يم بن عييدة عومحمد بن عييدة عوعمران بن عييدة

 .(وقد حدثوا كلهم)وقاا يف ايشرح: 
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 ثم قاا: 

 ْيرِْينَاوِس،،،،تَّ ب َنْح،،،،ُو َبنِ،،،،ي ِس،،،، - 837

 

 

   .................................... 

دتة من ايرواة رووا ثم بدوا ديرين محميد بين دييرين وإخوتي  محميد بين دييرين ايتياب ي ايم يرو  

وم بيد  عويحيب عولن  عوكريمة ايذكور لرب ة محمد عوحفصة عوم بد عويحيب علن  بن ديرين :وإخوت 

 يكن  ذا ب ض األقواا فيهم. عاخت فوا يف ب ض األدماءع ودا ديرينبلوكريمة  عحفصة :واإلناث إثدتان

 .(يروون واجتمعوا ثَلث ً )قاا: 

خيوة ي دي لن ثالثية مين  يؤالء اإل (يروون واجتمعوا ثَلث ً ) ا ع ب ايحاا مدصوبة ع ب ايحااد      ثالثة  

ي عواحد مين لبدياء دييرين اجتم وا يف ددد   رج يف كتياب اي  يل لخي ؒ قلديي  رح لن اييداروذكير يف ايش 

عن لخي  يحيب بن ديرين عن لخيي  لني  بين دييرين  عان عن محمد بن ديرينبإدداده رواية  شام بن حس  

فهيذا ايحيديت  «لبيك حًجا حًقا تعبًدا ورًقا»قاا:  ♀لن ردوا اهلل  ◙عن لن  بن ماي  

ين عن لني  بين مايي  ن  لبداء ديرلمحمد ويحيب و عيف إدداده ثالثة من اإلخوة يرو  ب  هم عن ب ض

 موقو  ال يص  رف  . :قلدي  ذا ايحديت يقوا ايدار ◙

 ثم قاا يف ايدظم: 

َن، َوُه،،،مْ  - 838  َوَس،،،ْبَع ب َبنُ،،،و ُمَق،،،رِّ

 

ُهمْ   ،،،،،دُّ َْ ،،،،،يِهْم 
 ُمَه،،،،،اِجُروَن َل،،،،،ْيَس فِ

ا  ╚ي دي  ذه ف ي ة يبدي مقرن    ╚ ؤالء لهنيم ديب ة وك هيم مهياجرون لدي موا قيديم 

النعم،ان، ومعق،ل، وْقي،ل، ب،التكبير ول،يس )وة فهذا يم يحصل إال يبدي مقيرن  يؤالء و م إخ عولرضا م

قيل، وسويد، وسنان  .(وْبد الرحمن ،ُْ

ل وديويد وديدان وعبيد ي  ق  إن ادم  عبد اهلل ايد مان وم قل وع   :قيل قاا ابن ايصالح: ودابا يم يسم  

 .╚ابا ادم  عبد اهلل لبداء مقرن ايس   :وقيل عايرحمن

 اا:ثم ق

 َواألََخ،،،،،َواِن ُجْمَل،،،،، ب َكُعْتَب،،،،، ِ  - 839

 

 َأِخ،،ي اْب،،ِن َمْس،،ُعوَد ُهم،،ا ُذْو ُص،،ْحَب ِ  

ومن لم  ت  عبد اهلل بين  عمن ايصحابة لو من ب ده فهذا ك ير ن اي  م دواء  اي دي لما وجود لخوين يروي 

 .╚ولخوه عتبة بن مس ود  ◙مس ود 
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 «ي دي يكون بين األخوين دد ا كبيرة لو دن دن كبيرةإن من األشياء ايقريبة لن »: يقول يف الهرح

يبييدة بيدهميا يف اي     ولخوه عبد اهلل بن ع  بذي دي يقوا م ال  مودب بن عبيدة اير ر ثميانون ديدة ي ديي م 

ا يكون بين األخوين  ذه ايسن ايكبيرة نادر   و ذا شيء    .جد 

وم،نهم  ،ألخوا الذكور المه،هورين ْه،راأكثر ما رأيت من ا :أيًضا من الفوائد قال»: يقول يف الهرح

ُْ  ،بنوا العباس بن ْبد الم لب وهم الفضل ثم ومعبد وْون والحارع وقُ بيد اهَّلل وْبد الرحمن وْبد اهَّلل و

 :حمله ويقوليوكان أصغرهم وكان العباس  ،ااوكثير وتمَّ 

 تم،،،،،،وا بتم،،،،،،اا فص،،،،،،اروا ْه،،،،،،را

 

 ي،،،،،ا رب ف،،،،،اجعلهم كراًم،،،،،ا ب،،،،،ررا 

 واجع،،،،،،،،،،،،ل له،،،،،،،،،،،،م ذك،،،،،،،،،،،،ًرا 

 

 نم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ي الثم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،راوأ 

 . ذه ب ض ايفوائد ايتي ذكر ا ايشرح ع ب األخوة واألخوا  

 :ؒ ثم قاا ايحافظ اي راقي 

ْكُسهُ  َْ ِن األْبنَاِء َو َْ  ِرَواَيُ  اآلَباِء 

يكين ع ي دي:  ذا روايية اآلبياء عين األبدياء داخيل يف ايديوع ايسيابق و يو روايية األكيابر عين األصيارر

 جديد. عكس  فهذا نوع  

   قاا:

،،ِن اْب،،َن َأَخ،،َذا - 840 َْ يَم،،ا 
 َوَص،،نَُّفوا فِ

 

،،،،ِن الَفْض،،،،ِل َك،،،،َذا  َْ  أبب َكَعبَّ،،،،اَس 

،،ْن َبْك،،رِ اْبنِ،،ِه والتَّْيم،،يْ  - 841  َْ ،،ُل 
 وائِ

 

،،،،،،،ِن اْبنِ،،،،،،،ِه ُمْعَتِم،،،،،،،رَ يف َق،،،،،،،ْواِ   َْ 

و  لميا لن يير ع تاد لن يرو  االبن عين األبألن  ايم   ؛ي دي لن ل ل اي  م صدفوا يف  ذا ايدوع ي لافت  

 ررييب   فيإن  يذا لمير   عو و ايذ  لدرك بسيدة اي  مياء اييذين ديبقوا والدة  يذا االبين - و ايكبيرو-األب 

اآلبياء عين »ف كتاب يا يف روايية اييليب ايبنيداد  صيد   ف ذي  صدف اي  ماء في ع وممن صدف في  عيليف

حيديت لن رديوا  عين ابدي  ايف يل ◙وضرب يذي  م اال  برواية اي باس بن عبد ايمل يب  «األبداء

 جما بين ايصالتين بمزديفة. ♀اهلل 

ا م ل بم اا آخر فقاا: ) َْ لي    (.ابنه رَ كْ بَ  نْ كذا وائل 
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 ي  رواية وائل بن داود ايت   :أيًضا من أمثل  رواي  اآلباء ْن األبناء
ير بين وائيل عين ابدي  ب  ك  ي عن ابد  ب  م  ر ك 

ا ميا  »يقيوا:  «ايتقرييب»بين حجير يف اظ وائل بن داود ثقة وابدي  صيدوقع يقيوا ايحياف عبن وائل إن بكير 

ا فروى لبوه عد   كأن  ما  يف حياة لبي  فروى لبوه عد . «قديم 

 .(والتيمي ْن ابنه معتمًرا يف قومي): قاا

ا من رواية اآلباء عن األبداء رواية دي يمان بين طرخيان ايتيميي عين ابدي  م تمير بين دي يمان  يذا  لي  

 عن ابد .ايحديت ايذ  رواه د يمان 

ا. يجما   ظريف   يقوا ابن ايصالح:  ذا حديت    لنواع 

حدثتدي لنيت  : ذا ايحديت رواه اييليب من رواية م تمر بن د يمانع قاا: حدثدي لبي قاا»يقوا: 

 .حدثتدي لنت عدي عن ليوب :حدثدي لبي قاا :عدي ي دي م تمر يقوا

ويي  )تدي عدي عين لييوب عين ايحسين قياا: لنت ليها االبن حدث :حدث  لبوه ولبوه يقوا :االبن يقوا

 رحمة(. ك مة  

 .يجما لنواعظريف  و ذا  :قاا ابن ايصالح

إذا ع حيدثتدي لنيت عديي : ديا دي يمان ايتيميي يقيوا اق ية من حدث فدسي ي ديي  :ي دي من األنواع

و يذا  عرفيرواه عين ابدي  م تمي عحدث عن شيي  مباشرة فهو نسي ما حدث  شييي كان يذكر  ذا ف ماذا ال ي  

  و ايذ  يذكره. 

 .(يْ مِ وْ يف قَ )قاا: 

كرييا بين لبيي زوروى  عروى لني  بين مايي  عين ابدي  :لبدائهم م لع قيايوارووا ي دي يف جماعة ك يرة 

 ك ير يراج ون يف ايشرح.ع ورير م عن ابد زائدة 

 قاا: 

،،ِن الَحْم،،َراءِ  - 842 َْ ،،ا َأُب،،و َبْك،،رَ   َأمَّ

 

 ،،،،،،،، َه،،،،،،،،َ  يف الَحبَّ،،،،،،،،ِ  السَّ
ائِ  ْوَداءِ َْ

تِي،،،،،ِ   - 843  َْ ،،،،،ُه َلْب،،،،،ِن أب،،،،،ي   ففنَّ

 

 

يِ    ،،،،،،،دِّ ،،،،،،،َط الَواِص،،،،،،،ُ  بالصِّ  وُغلِّ

ل  ايحمييراء ورد ذيي   (الحم،راء: )و ي ايمقصود بقوي  عرواية لبي بكر عن عائشةمن  ر  ك  ي دي ما ذ   

ا.  عبايحميراء ▲يف حديت عدد ايدسائي وصف عائشة   لما باقي األحاديت فهي ض يفة جد 
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فإن لبا بكر ايمذكور  دا يي  لبا يا  عيي  من  ذا ايدوع ▲إن رواية لبي بكر عن عائشة : فيقول

 علخيهيا و و عبد اهلل بن محمد بن عبد ايرحمن بن لبيي بكير حفييد   عوإنما ابن لبي عتيق ع◙ايصديق 

 فهذا ر ط. روى عد  ◙ط كون لن ايصديق فن   

 دسب إيب جده.بأبي بكر وي  كدب وي   علن حفيد لخيها  و ايذ  روى عدها :ايصواب

 قاا: 

ْكُس،،ُه َص،،نََّ  فِي،،ِه ال،،َوائِلي - 844 َْ  َو

 

 وه،،،،،،َو َمَع،،،،،،اَل لِْلَحِفي،،،،،،ِد النَّاِق،،،،،،لِ  

 ديي بي  لبيا نصير يف فيي  اييوائ ي وصيد   :لن يرو  األبين عين األب و يذا كميا قياا :ْكسه هو الكثير 

ع و يو ملبيوع «نك،ر الح،رف والص،وتالرد ْلى من أ»د ايسجز  صاحب كتياب يايوائ ي عبيد اهلل بن د 

 فإن  صدف يف رواية األبداء عن اآلباء.

 (.للحفيد الناقلي لَ وهو معاثم قاا: )

يكوهنييا ميين م ييايي  ؛ه فهييذا اإلدييداد ميين األدييانيد ايمتميييزةي دييي: إذا روى االبيين عيين لبييي  عيين جييدِّ 

يي وااي ي وب  ي  م ياا   واا  اي  يو  يقيوا: اإلديداد ب  ي  عيفإن لبا ايقادم مدصيور بين محميد  عاألدانيد

 يذا مين ايم يايي لن  عحيدثدي لبيي عين جيد  :فقيوا ايرجيل :ولما ايم يايي قياا عواضحة ي دي من اي  و

 ال ش  لن  ذا من ايم ايي. عورواة ايسدة وايحديت عيكون  و ولبوه وجده ك هم من رواة اي  م

 ثم قاا: 

،،،،ِه إذا َم،،،،ا ُأْبِهَم،،،،ا - 845  َوِم،،،،ْن َأَهمِّ

 

ٍَ ُقِس،،،،،،،،،،،َمااألُب أَ    ْو َج،،،،،،،،،،،د  َوَذا

،،،،،،ْن َأَب َفَق،،،،،،طْ  - 846  َْ  ِقْس،،،،،،َميِن 

  

 َنْحَو َأبِي 

 

،،،،،ِن النَّبِ،،،،،يِّ   َْ ،،،،،ِه 
،،،،،ْن َأبِ َْ  الُعَه،،،،،َرا 

 إيب آخره. 

عين فيالن عين لبيي   :قيااألني  حيدميا ي   عهبم األب وايجيدلو ل   عهبم األبمن ل م األنواع إذا ما ل   :يقوا

 بي  عن جده من  و لبوه ومن  و جده فهو قسمان:فمن  و لبوه لو إذا قيل فالن عن ل

 إما رواية ايراو  عن لبي . -1

 وإمام رواية ايراو  عن لبي  عن جده. -2

 ايقسم األوا: (قسمين اسمقُ )وذاك  :ويذي  قاا

 ع وقاا: ♀رواية ايراو  عن لبي  م ل رواية لبي اي شر عن لبي  عن ايدبي 
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،،،،،هيرِ  - 847  واْس،،،،،ُمُهما ْل،،،،،ى الهَّ

َلمِ فا ْْ 

 ُأَس،،،،،اَمُ  ب،،،،،ُن َمالِ،،،،،ِك ب،،،،،ِن ِقْهَ ،،،،،مِ  

 وييم يسيم إن رواية لبي اي شرا عن لبي   ذا من  ذا ايدوع من ايقسم األوا ولبو اي شرا يم يسم :يقوا 

 ك تهما مكسورتان.  -بكسرتين ايقا  وايلاء-امة بن ماي  قهلن إد :ادم ف علبوه

يا يسيار بين ب ي   ع    داك قوالنادم  علارد بن ب ءلن لبا اي شرا :آخر قولب هناٍ  بل قوا ثايت لي  

 اخت ف يف ادم  ع ب ثالثة لقواا. اءي دي اخت ف يف ادم  لبو اي شر

 ثم قاا: 

 َوالثَّ،،،اِن أْن َيِ ي،،،َد في،،،ِه َبْع،،،َدهُ  - 848

 

هُ   ْم،،،،،رَو أب،،،،،م َأْو َج،،،،،دَّ َْ  َكَبْه،،،،،َ  اْو 

فالن عن لبي  عن جده وجده  يذا إميا  :ي دي يقواي دي واي اين ايقسم اي اين لن يزيد ب د لبي  لب ا لو جد  

ا يألب فانتبهوا يهذا. عألبلب يلن يكون   وإما لن يكون جد 

يزييد  ؟ي دي ب د األب ب ده ل  ب يد األب يزييد مياذا ب يد األب (والثاين أن ي يد فيه بعدا)ي دي قوي : 

 ذي . وديأيت باألم  ة إي اح   علب ا لو يزيد جد يهذا األب

كبهز هبز بن حكيم عن لبي  عن جده يرو  هبز بن حكييم عين لبيي  عين  :لم  ت من  قاا ي م ال  قاا: ي د

فبهز عن لبيي  لبيوه حكييم بين  علبوه واض  لن  حكيمع حكيم بن م اوية ؟ومن  و جده عفمن  و لبوه عجده

عين لبيي  لبيو  يي قواألب ب يد ييد ب يد فهدا هبز عن لبيي  عين جيده ز   عولما جده فهو م اوية بن حيده عم اوية

واحد و و هبز بن حكيم عن لبيي  عين جيده جيد   ود إيب مذكور  يهدا جده ولبي  اي مير فو و ايجد  عاألب

و ول :يكن يف قوي  عهبز و و م اوية بن حيدة  عن لبي  عن جده.بن ش يب ع عمرو عمر 

 ادم  عمرو بن ش يب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن اي اص.

ع مين جيده؟ ايجيادة لن ي يود اي يمير يف جيده إييب عميروع بي  من لبيوه شي يبعمرو بن ش يب عن ل

فيصب  جده محمدع يكن يي  كذي ع فهديا اي يمير ي يود إييب األب فجيده عبيد اهلل بين عميرو ايصيحابي 

ر فهيو نيصيما  وش يب صنير محمد ما  وابد  ش يب  - و محمدو- ألن جد عمرورضي اهلل عدهماع 

 .هللوإنما لخذ عن جده عبد ا
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و ذه من ايسالدل ايتي مر  بدا لو ايرتاجم ايتي مر  بدا يف ايحديت ايحسن لهنا من لم  ة األديانيد 

وكذي  عمرو بن ش يب عين لبيي   عاألدانيد ايحسان يذاهتا دواء  هبز بن حكيم عن لبي  عن جده عايحسان

 عن جده.

 قاا: 

وا بعمرَو َحْمَلَ  - 849 َل،،،،ى َل،،،،ُه ْل،،،،ى  واألَْكَثُر اْحَتجُّ ْْ  الَج،،،،دِّ الَكبِي،،،،رِ األَ

األع يب ي دي احتجوا بحديت عمرو بن ش يب عن لبي  عن جيده حميال  ع يب لن جيده مين  يو ايجيد  

عميرو  :؟ إذا ق ديااهلل بن عمرو مياذا يصيب  اإلديداد ألن  يو يم يكن عبد ع¶عبد اهلل بن عمرو و و: 

ا ييم ييدرك عهيد رديال  يصيب  اإلديداد م   ♀بن ش يب عن لبي  عن جده عن ايدبيي  ع ألن محميد 

ف يذي   عوايمرديل عديد ايمحيدثين ييي  بحجية عفيصب  اإلدداد مرديال   عفهو تاب ي ♀ايدبي 

 قاا: 

وا بعمرَو َحْمَلَ  - 849 َل،،،،ى  واألَْكَثُر اْحَتجُّ ْْ  َل،،،،ُه ْل،،،،ى الَج،،،،دِّ الَكبِي،،،،رِ األَ

صييب  متصييال  ن عمييرو ي  عيين جييده ل  عبييد اهلل بيي :فيصييب  متصييل إذا كييان اإلدييداد ايمقصييود بقوييي  

 وايمتصل حجة بيال  ايمردل.

 قاا: 

 َوَسْلَس،،َل اآلَب،،ا التَِّميِم،،ي َفَع،،ّدْ  - 850

 

،،،،ْن تِْس،،،،َعَ  ُقْل،،،،ُت: َوَف،،،،ْوَث َذا َوَردْ   َْ 

  دا ي دي ايصواب لن تردم ي دي بشكل يدا ع ب لن  دا  مزة ب د ا ليف :باءآلا 

 َوَسْلَس،،َل اآلَب،،ا التَِّميِم،،ي َفَع،،ّدْ  - 850

 

،،،،ْن تِْس،،،،َعَ  ُقْل،،،،ُت: َوَف،،،،ْوَث َذا َوَردْ   َْ 

من لك ر ما وجد من رواية اآلباء عن األبداء لن ييرو  تسي ة ي ديي االبين ثيم عين لبيي  عين  :ي دي قايوا 

وقيد تكيون شيديدة  عيكن يف اينايب لن  ذه األدانيد ال تصي  عجده عن لبي ايجد عن جد ايجد إيب تس ة

ا ا لن تكييون ف ييذي   ييذه األدييانيد يك يير فيهيي عهم بايكييذبتميي يمييي فييي  راو  ايتمإدييداد  ييذا  عاي يي ف جييد 

 .واي  ف اءمكذوبة لو شديدة ايو 

بل ب  هم لوص ها إيب زيادة عن  ذا اي دد  ذا تميم ايمقصود بي  عبيد ايو ياب بين عبيد اي زييز بين 

د اهلل ايتميمييع يقيوا: كيدة بن عبيايحارث بن لدد بن اي يت بن د يمان بن األدود بن دفيان بن يزيد بن ل  

ديم ت ع يي  :إيب ع ي يقوا ◙إيب ع ي  :دم ت لبي يقوا :دم ت لبي يقوا :لبي يقوا دم ت  
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ان قبيل ع يب مين لعير  عدي  وايمد ي يو اييذ  ي   :فقاا ايحدان ؟ل عن ايحدان ايمدانئ  بن لبي طايب وقد د  

دد يكدي  شيديد اي ي ف ي ديي هبيذا ايسي ◙ ذا األثر يروى عن ع يي  .قبل ايسؤاا اايذ  يبدل بايدوا

 .تهم متهم بايكذب ذا عبد اي زيز بن ايحارث م  

ا لدانيد ل   ايتس سيل يف عيدة لحادييت ألرب ية  وقد وجيد   »خرى يقوا يف ايشرح: وب  هم وجد لي  

ايبييت وفيي  مجا ييل آا ويكن إدداد في  مجا ييلع إديداد مين طرييق  ع داك تس ة  دا لرب ة عشر «عشر لب ا

د  ومتن  ي عرق قوية من رير  يذا ايلرييقو ذا ايحديت ي  ط   عيي  ايير كايم ايدةي ت: ايح  خيرى يي  ق ل  ر  ط 

 .خرى من رير  ذا ايلريق ايذ  في  مجا يلطرق ل  

من ذي  كتاب ايحافظ اي الئيي  عف فيها اي  ماءرواية اآلباء عن األبداء لو رواية األبداء عن اآلباء صد  

يي   ادييم  ايوشييي ايم  » ايوشييي »هبييذه ايسييج ة  «♀روى عيين لبييي  عيين جييده عيين ايدبييي م فيييمن   

يكين يوجيد  عب يف عداد ايمفقوداو ذا ايكت «♀ايم  م فيمن روى عن لبي  عن جده عن ايدبي 

يا  ع يم ايوشين ع يم ايوشين توجيد ميلوطيةقل ة من ميتصره ي حافظ ابن حجر دما ا لو دماه ع   ولي  

ر كتياب مين روى عين لبيي  عين جيده و يو موجيود قسيم مدي  بنا ت ميذ ايحافظ ابن حجرف في  ابن قلصد  

 قق  دا يف ايجام ة وطبا.وقد ح   عملبوع متداوا

 ثم يقوا: 

 َوَص،،،نَُّفوا يف َس،،،ابَِ  وَلَِح،،،ِ   - 851

 

َ     َ  م َذذذذذذذذذذذذذذذذْْيم َ ذذذذذذذذذذذذذذذ وم م    َ ْ ذذذذذذذذذذذذذذذَو  ْ ذذذذذذذذذذذذذذذ م
 852 -  ٍِ  َمْوت،،،م َكُ ْه،،،رِيو َوِذي َت،،،َداُر

 

   مذذذذذذذذذذذذذذ م َ ذذذذذذذذذذذذذذ ْو م   َ  ْذذذذذذذذذذذذذذ   َ َ َ  َْسذذذذذذذذذذذذذذْ  مَ  
وييذي   ع ذا ايدوع و و نوع ايسابق وايالحق ي دي اآلن  ذه األنواع لنواع يليفة فيها يلائف اإلدداد 

 .ر ذكر ا إيب  ذا ايموضاخِّ ل  

م تقييدِّ لن يشييرتك راويييان يف ايرواييية عيين شيييو واحييد ولحييد ايييراويين م   :الس،،اب  والَلح،،  موض،،عه

ب ييد راو  ييرو  عدي  اثديان واحيد يميو  يف ديدة واآلخير  بين وفاتيهميا لميد   واآلخر متأخر بحيت يكون

ويكون بيدهما ميدة طوي ية لو عشيرين لو لرب يين األصيل لن ايتالميذة يكيون بيين وفياهتم لو  عمو  يف ددةي

فيكون بين ايت مييذين  ع تاديكن  ذا ايسابق وايالحق يحدث شيء رير م   عألهنم لقران ؛وفياهتم شيء ق يل

     ذا.ألم  ة يتيب يد  لمد  



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
1103 

تقرير حيالوة ع يو اإلديداد يف ايق يوبع قياا: ذكير  :: ومن فوائد ذي بن الصَلحايعني يقول الحاف  

 ير  محميد بين روايية ايز   :يكن نأخذ ايم اا ايذ   و لص  مد  بيدل بايم ياا األوضي  يقوييون ع دا م اال  

ام مايي  لحميد بين إديماعيل وروى عن اإلمي عئة ولرب ة وعشرينا ر  تويف مشهاب عن اإلمام ماي  ايز  

ديدة  ير  تيويف ئتينع وايز  اتويف ددة تس ة وخمسيين وميع ايسهمي متب تويف؟ نريد واحد جيد يف ايحساب

 ير  ايز   نأل عئية وخمسية وثالثيين ديدةامفبيدهميا  عولرب ة وعشرين وكال ما رويا عين اإلميام مايي مائة 

فجياء  يذا  عيي  عيا  إييب ديدة مائية وتسي ة وديب ينوتويف يف حياة ت ميذه ثم اإلميام ما علخذ عن ت ميذه

 لحمد ايسهمي ودما مد  ثم عا  إيب مائتين وتس ة وخمسين. 

  ذا من لم  ة ايسابق وايالحق.

 ايم اا ايذ  تركت   و قوي : 

852 -  ٍِ  َمْوت،،،م َكُ ْه،،،رِيو َوِذي َت،،،َداُر

 

،،،،ْن َمالِ،،،،ِك   َْ  َك،،،،اْبِن ُدَوْي،،،،َد َرَوَي،،،،ا 

 ُث،،،وَن َوَق،،،ْرَن وافِ،،،يَس،،،ْبَع َثَلَ  - 853 

 

   .................................... 

ي دي: يقوا إن ايز ر  روى عن اإلمام ماي  و و قد تويف ديدة مائية ولرب ية وعشيرين و دياك راو  

زكريا بن دويد ايكدد  وتأخر  وفات  إيب ديدة نييف  (كابن دويد: )ادم  زكريا بن دويد وايمقصود بقوي 

يكن اإلشكاا يف  يذا  عف ودتين تأخر  وفات ب د ايستين نيِّ  عهمي تس ة وخمسين  ذا الودتين ذاك ايس  

 ربما يدعي ذي  ويكذب.  عفما ي زم لن يصدق بأن  لخذ عن اإلمام ماي  عن ابن دويد  ذا كذابل

رج  اي  ماء ثبيو  روايتي  عين اإلميام مايي  فيقيوا يف اييدظم: إن بيين وفاتيهميا وفياة لما ايسهمي في  

 ع(س،بع ثَلث،ون وق،رن وايف)يز ر  ووفاة ابن دويد زكريا بن دويد مائة ودب ة وثالثين و ذا م ديب قويي : ا

 قرن مائة ددة ودب ة وثالثين ددة بين وفاتيهما.اي

 (.ايفكالجعفي والخفَّ : )ثم قاا

: ميا حصيل بيين وفياة اإلميام ايبييار  و يو ايمقصيود بقويي  :أيًضا من أمثل  رواي،  الس،اب  والَلح، 

اج اشيرتكا فإهنما اشرتكا يف ايروايية عين ابين ايسير   عووفاة لحمد بن محمد اييفا  ايديسابور  (الجعفي)

ئتين ودتة وخمسينع واييفا  تيويف ااج اإلمام ايبيار  تويف ددة ميف ايرواية عن محمد بن إدحاق ايسر  

ا دب ة وثال ددة ثالث وتس ين وثالث مائةع كم بين وفاتيهما؟  وايز ر . عثين م ل ابن دويدمائة ولي  
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يي يي عراجمائيية ودييب ة وثالثييين اإلمييام ايبيييار  يييرو  عيين ايس  واإلمييام  عا  يييرو  عيين ايسييراجواييف 

ا  تويف ددة ثالث مائة وتس ين وبيين وفاتيهميا مائية وديب ة واييف   عايبيار  تويف مائتين ودتة وخمسين

 .وثالثين ددة

و و ملبوع موجود بتحقيق شيييدا  «ايسابق وايالحق»كتاب  ف في  اييليب ايبنداد  ذا ايدوع صد  

 ت ايب. ؒ ايدكتور محمد ملر ايز راين 

 .(إَل واحد هْن لم يروِ  نمثم قاا: )

ا نوع    .واحد و  عد  إال را يم يرو   نو و م :جديد  ذا لي  

 .(ومسلم صن  يف الُوحداين)قاا: 

حدان بايكسر -ب م ايواو-ايوحداين  حدان ال تقل و   :و 

 َوُمْس،،ِلمب َص،،نََّ  فِ،،ي الُوْح،،َدانِ  - 854

 

نْ،،،،،،ُه َراَو َواِح،،،،،،دب َلَ ث،،،،،،انِ   َْ  َم،،،،،،ْن 

وصييدف يف ذييي  اإلمييام مسيي م كتيياب  ععديي  إال راو  واحييد ي دييي ايمقصييود بايواحييدان ميين يييم يييرو   

إال  عيدهن ل  ايرواة ايدساء ايالئي ييم ييرو   «ايمدفردا »يملبوع وي دي ب و و جزء   «ايمدفردا  وايوحدان»

 . ذا ما عدد ايمتفردا  وايوحدان ععدهم إال واحد ل  ايرجاا ايذين يم يرو   ؛وايوحدان عواحدة

 .فيها اختال  بين اإلمامين ايبيار  ومس م من ايمسائل ايتي وقا (الوحدان: )و ذا ايمصل  

ر  يكتيابين تسيمية امن خالا ايتصديف وإال قد يكون كال ما متفقان يف االصلالحع يكن يف  ي دي ع 

ييا كتيياب يف  عاخت فييا يي»فييإن اإلمييام ايبيييار  ييي  لي   ا إال لن اي  ميياء يدق ييون مديي   «اند  ايوح  وإن كييان مفقييود 

 «ايوحيدان»يفإن  يريد بي عريد ب  اإلمام مس مما ي   «ايوحدان»يال يريد ب «ايوحدان»وكتاب اإلمام ايبيار  يف 

 واحد. عد  إال راو   من يم يرو   «ايوحدان»يواحد ي دي اإلمام مس م يريد ب من يي  ي  إال حديت  

 .بين اإلصلالحين وفرق   عواحد واإلمام ايبيار  يريد بايوحدان من يي  ي  إال حديت  

 دعونا يف ايدوع ايذ  ذكره  هدا ايحافظ اي راقي من يم يروى عد  إال واحدع قاا:

 َوُمْس،،ِلمب َص،،نََّ  فِ،،ي الُوْح،،َدانِ  - 854

 

نْ،،،،،،ُه َراَو وَ   َْ  اِح،،،،،،دب َلَ ث،،،،،،انِ َم،،،،،،ْن 

 َكَع،،اِمرِ ْب،،ِن َش،،ْهرَ اْو َكَوْه،،ِب  - 855 

 

،،،،ْعبِي  نْ،،،،ُه الهَّ َْ  ُه،،،،َو اْب،،،،ُن َخنْ،،،،َبَذ َو
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عين كيل واحيد مدهميا إال ايشي بي ايتياب ي  م ييرو  يوو ب بن خدبش  ري دي إن من لم  ت  عامر بن شه

يي ب بيين خدييبش و مييا وعيين و يي رهايمشييهور عييامر بيين شييراحيل ايشيي بي انفييرد بايرواييية عيين عييامر بيين ش 

 قاا: ¶صحابيان ن م 

َم،،ا - 856 َْ ،،َط الَح،،اكُِم َحْي،،ُ  َز  َوُغلِّ

 

 ب،،،،،أنَّ َه،،،،،َذا النَّ،،،،،ْوَ  َل،،،،،ْيَس فِْيِهَم،،،،،ا 

،،،،،ِحيِل أْخَرَج،،،،،ا  - 857   َفِف،،،،،ي الصَّ

 

 للُمَسيَِّبا

 وأْخ،،،،،َرَج الُجْعِف،،،،،يُّ َلْب،،،،،ِن َتْغِلَب،،،،،ا 

ي ت م رفة ع وم»إن لبا عبد اهلل ايحاكم صاحب  :ي دي يقوا 
د  إن  :يقيوا «ٍرَ ْد تَ ْس،المُ »وصاحب  «ايح 

فيإن مين شيرطهما لن ييرو  عين ايصيحابي  عايصحيحين يي  فيهما من رواية راو  يم يرو عد  إال واحيد

ر يط ايحياكم يف  :فيقيوا ايحيافظ اي راقيي علن يرو  عن ايصحابي تاب يان ع ب األقيل :كما يقوا ايحاكم

رواية من يرو  عد  إال راو  واحد  فإن فيهما عدد من اييرواة تتيب هم  يي  فيهما من نيْ َح يْ حِ الصَّ زعم  لن 

فإني  ييم  عيبسييب بن حزم واييد دي يد بين ايمسومدهم ايم معايحازمي يف شرو  األئمة اييمسة ودرد 

يا لخرجيا البين تن يب ♀يرو  عدي  إال ابدي  دي يد حيديت قصية لبيي طاييب عيم ايدبيي  ع ولي  

إين ألْ ،ي الرج،ل : »فأخرج اإلمام ايبيار  حديت عمرو بن تن يب عبعمرو بن تن  :وي دي بابن تن ب

فهيذا يييايف ميا قيرره ايحياكم  ععن عمر بن تن ب دوى ايحسن ايبصر  ويم يرو «إليَّ  والذي أد  أحبُّ 

 ت ايب.  ؒ لبو عبد اهلل 

 .نكتفي هبذا ايقدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ    د َو
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َؤال   ل من رواية األكابر عن األصارر ما جاء يف حديت تميم ايدار ؟ :السُّ

عين تمييم  ♀ن م ذكر اي  ماء لن مين روايية األكيابر عين األصيارر روايية ايدبيي  :الَجَواب

 .ام مس م يف ايصحي تي لخرجها اإلمابة ايحديت ايجسادة و و قصة ايد   ◙ار  ايد  

َؤال  ؟«فت  ايبار »عن طب ة يسأا  ا ذ  :السُّ

 طب ة ايرداية مؤدسة ايرداية. ايموجودة اآلن بين ليديدا لحسن  :الَجَواب

َؤال  ر األبيا  ايتي ذكرهتا يف إخوة اي باس بن عبد ايمل ب اي شرة؟ك  نرجو ذ   :السُّ

 .باس بن عبد ايمل ب اي شرة  م إخوة عبد اهلليف لبدائ  يف لبداء اي  عيي  يف إخوت  :الَجَواب

 لر يقوا اي باس عن لبدائ  يقوا:دقرل ي   ي ثالثة لن ذا لخوكم يريد 

 تم،،،،،،وا بتم،،،،،،اا فص،،،،،،اروا ْه،،،،،،را

 

 ي،،،،،ا رب ف،،،،،اجعلهم كراًم،،،،،ا ب،،،،،ررا 

 واجع،،،،،،،،،،،،ل له،،،،،،،،،،،،م ذك،،،،،،،،،،،،ًرا 

 

 وأنم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ي الثم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،را 

َؤال    ل رواية ايوحدان ت تر من ايتفرد؟ :السُّ

واحد فهو من ايتفردع انفرد عد   ذا ايراو  ويكين ع يب حسيب  عد  إال راو   يم يرو  ن م من  :الَجَواب

 .ؒ مصل   اإلمام مس م 

َؤال  .«بداية ايمجتهد»خرج لحاديت كتاب  ؒ  ل وايدكم  :السُّ

ا يم يتم اي مل يف تيري . عن م شرع يف ذي  :الَجَواب  يكد  يم يتم  مازاا مسود 

َؤال  خوة واألخوا ؟ما فائدة م رفة اإل :السُّ

ت ر  لن  ذا اييراو  يي  لن هم م   ي دي لوال  ايم رفة نفسها اي  م بأن  ؤالء األخوة  ذا لمر   :الَجَواب

 فيد.م   م  ه   و لخو دفيان بن عييدة اي  م بذي  م   ةييدولن م ال  عمران بن ع   عمن األخوة فالن وفالن

َؤال  وما م دب قوي :  :السُّ

َن، َوُه،،،مْ َوَس،،،ْبَع ب َبنُ،،،و  - 838  ُمَق،،،رِّ

 

ُهمْ   ،،،،،دُّ َْ ،،،،،يِهْم 
 ُمَه،،،،،اِجُروَن َل،،،،،ْيَس فِ
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ميين ايصييحابة  ويييي  لحييد   ع╚ي دييي لن ميين ايصييحابة اجتمييا دييب ة لخييوة وك هييم مهيياجرون 

ل  يم يجتما  يذا  عيي  فيهم عده :هذا م دب قوي فخوة ومهاجرين إال  ؤالء ايسب ة إاجتما فيهم كوهنم 

 .╚ؤالء ايسب ة اي دد من ايصحابة األخوة إال  

َؤال  ما  و لكر تس سل اآلباء عن األبداء؟ :السُّ

ال تي و مين ضي ف  :يكن  ذه األدانيد كما ق دا عمر بدا لن ايحافظ اي راقي ذكر لرب ة عشر :الَجَواب

 .شديد

ايب ل ع   م  واهلل ت   

م    ل ج 
ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح  ي ن.وص   ب اهلل ود  م ع   ب ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َمْن ُذِكَر ِبُنُ وٍت ُمَتَ دِّدٍة

،،ِن بِ،،َأْن َتْع،،رَِف َم،،ا َيْلَت،،بُِس  - 858 ْْ  َوا

 

،،،،َ  ُيْعنَ،،،،ى بَِه،،،،ا الُم،،،،َدلُِّس    ِم،،،،ْن َخلَّ

 

 
 ِمْن َنْعِت َراَو بِنُُعوَت َنْح،َو َم،ا - 859

 

 ُفِع،،،،،َل يف الَكْلبِ،،،،،يِّ َحتَّ،،،،،ى ُأْبِهَم،،،،،ا 

 

 

 

،،ُد  - 860 ،،ائِِب الَعَلََّم،،هْ ُمَحمَّ  ْب،،ُن السَّ

 

،،،،،،،ادًا أُب،،،،،،،و ُأَس،،،،،،،اَمهْ   اُه َحمَّ  َس،،،،،،،مَّ

 

 
 وبِأبِي النَّْضرِ ب،ِن إْس،َحَ  َذَك،رْ  - 861

 

 وبِ،،،،،أبي َس،،،،،،ِعيَد الَع،،،،،،ْوفِْي َش،،،،،،َهرْ  

 

 
 َأف َرعُد ع َ َلِم

،،ِن ب،،األَْفَراِد ُس،،مم أو َلَقَب،،ا - 862 ْْ  َوا

 

 أْو ُكنَْي،،،،،ً  َنْح،،،،،َو ُلَب،،،،،يِّ ْب،،،،،ِن َلَب،،،،،ا 

 

 
،وا - 863 و َوَكْس،رًا َنصُّ ْمرب َْ  أْو ِمنَْدَل 

 

 يف الِم،،،،يِم أْو َأبِ،،،،ي ُمَعْي،،،،َد َحْف،،،،ُ   

 

 
 عأَلْسَمهُء وع ُكَنى

،،ِن باَلْس،،ما والُكنَ،،ى َوَق،،ْد  - 864 ْْ َوا

 َقَس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،مْ 

 

ْه،،،،رَ َقَس،،،،مْ   َْ ،،،،ْيُ  َذا لِتِْس،،،،َع اْو   الهَّ

 َم،،،،ِن اْس،،،،ُمُه ُكنَْيُت،،،،ُه اْنِف،،،،َراَدا - 865 

 

 بِ،،،،،،َلََل اْو َق،،،،،،ْد َزاَداَنْح،،،،،،ُو ُأبِ،،،،،،ي  

 

 

 

 َنْحَو أبِي َبْكرَ بِن َحْ َا َقْد ُكنِي - 866

 

،،،،،،َد بُِخْل،،،،،،َ  َف،،،،،،اْفُ نِ    أَب،،،،،،ا ُمَحمَّ

 

 
اْس،،مم  َوالثَّ،،اِن َم،،ْن ُيْكنَ،،ى وَل - 867

 َنْدِري

 َنْح،،،ُو أب،،،ي َش،،،ْيَبَ  َوْه،،،َو الُخ،،،ْدِري 

 

 
دِ  - 868  ُث،،،مَّ ُكنَ،،،ى األَْلَق،،،اِب َوالتََّع،،،دُّ

 

،،،،دِ  َنْح،،،،وَ   ،،،،ْيِ  أب،،،،ي ُمَحمَّ  أب،،،،ي الهَّ

 

 

َْ ب،،،أبي الَولِي،،،دِ  - 869  واْب،،،ُن ُج،،،رْي

 

 َوَخالِ،،،،،،،،،،دب ُكنِّ،،،،،،،،،،َي للتَّْعِدي،،،،،،،،،،دِ  

 

 
ِلَم،،ا - 870 ُْ  ُث،،مَّ َذوو الُخْل،،ِ  ُكنً،،ى و

 

ْكُس،،،،،،،ُه َوفِْيِهَم،،،،،،،ا  َْ  أْس،،،،،،،َماُؤُهْم َو

 

 
ْكُس،،،ُه َوُذو اْش،،،تَِهاَر بُِس،،،مِ  - 871 َْ  َو

 

،،،،َحى لِمُ   ْكُس،،،،ُه أب،،،،و الضُّ َْ  ْس،،،،ِلمِ و

 

 
 عأل  َقهب

ْكُس،،،ُه َوُذو اْش،،،تَِهاَر بُِس،،،مِ  - 871 َْ  َو

 

،،،،َحى لُِمْس،،،،ِلمِ   ْكُس،،،،ُه أب،،،،و الضُّ َْ  و

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

ي ت:رب ة لنواع من لنواع ع وم م دا يف  ذا اييوم ل
د   ايح 

 بد و   مت ددة. ر  ك  ن ذ  : م  النو  األول منها
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 :  ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

858 - ،، ْْ  ِن بِ،،َأْن َتْع،،رَِف َم،،ا َيْلَت،،بُِس َوا

 

،،،،َ  ُيْعنَ،،،،ى بَِه،،،،ا الُم،،،،َدلُِّس    ِم،،،،ْن َخلَّ

 

 
 ِمْن َنْعِت َراَو بِنُُعوَت َنْح،َو َم،ا - 859

 

 ................................... 

 

 
 

ايمدي  ايراو  بما  بسمإن ايمقصود ب  لن ي   :مر م دا يف درس م ب ما يت  ق بتديي  ايشيوخ وق دا

ياع ويكيي ييفيب واه يسمي راوي ا باديم  ال ي  ال ي ر  ب ع و ذا مرتبط هبذا ايدوعع وب ض اير    ير  بي  تدييس 

 (تع،رف م،ا يلت،بُس  واْن،ى ب،أنَّ ف ايمرو  عد ع وييذي  قياا: )    ذا ايراو ع ولك ر ما يقا ذي  بسبب ض  

 ي دي: اج ل من عدايت  لن ت ر  األدماء ايتي ت تب .

او  ع  من إخفاء االدم ايم رو  يهذا ديِّ ريد ايم  ي   : بسبب خص ةع لو لمر  ي ديع ( َ من خلَّ ) يكيي  ايير 

  ر  ألن  إذا عر ع عر  ض ف .ال ي  

 .(من نعت راَو بنعوت)

 سمي  بنيير ميا ي ير  بي ع وميرة  ي   كدي ع ومرة  ي   وعدة ن و  مرة   عبأن يج ل ي راو  ايواحد عدة لدماء

  ايب يييدة لو قبي تيي  ايقريبييةع فيييظن ميين ال ي يير  لن  ييذا لو لن  ييذه األدييماء يدسييب  إيييب قبي تيي  قبيي ع ومييرة  ي  

ي واأليقاب ألشياص مت ددينع و يم يف ايواقيا شييو   كديب ي   مت يددةع ميرة     بد يو   ر  واحيدع وإنميا ع 

دبع   سيمب بنيير اديم  ايم يرو  بي دسيب إييب لبيي ع وميرة ي  ي   دسب إيب قبي ت ع وميرة  ي   مرة  و قبع ي   مرة  وي ك 

 او  رواة مت ددون بيدما  و يف ايحقيقة شيو واحد.فيظن رير ايحاذق لن  ذا اير  

ا ينمو   يذا ايديوع اعتديب اي  مياء بي ع ي ديي  يذا ايديوع مين األنيواع اينام ية لن ت ير   يذا  ونظر 

ا وصدفوا في  عدة مصدفا بنير ما ي   ف  ص  او  ايذ  و  اير    : ر  ب ع ويذي  اعتدب اي  ماء ب  ك ير 

 ايمتوىف ددة تسا ولربا مائة. «عبد ايندي بن د يد األزد »يي «إي اح اإلشكاا»: كتاب نهام

ال يشييكل ع يييكم لنيي  يوجييد كتيياب آخيير هبييذا االدييم نفسيي ع و ييو  «إي يياح اإلشييكاا»و يذا اي دييوان 

ي بيد اينديي األزد   يو يف مين يي   «إي ياح اإلشيكاا»ييمحمد بن طيا ر ايمقددييع في «إي اح اإلشكاا»

ولما إي اح اإلشكاا يمحمد بن طا ر ايمقددي فهيو يف األديماء ايمبهميةع يف ايمبهميا   عمت ددة ن و   

إي ياح »ف فيي  محميد بين طيا ر فهيذا صيد   عي دي حيدما يقاا عن رجل عن شيخ فالن عن لبيي  عين جيده

تسييا  ف فييي  عبييد ايندييي بيين ديي يد األزد  ايمصيير  ايمتييوىف دييدةلمييا ايدييوع ايييذ  م دييا فصييد   «اإلشييكاا
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ايميدخل إييب »ولرب مائةع و و قرين ي حاكم لبي عبد اهللع ويذي  يميا صيدف لبيو عبيد اهلل ايحياكم كتياب 

ا ديماه  ا ع يي  عبيد اينديي األزد  صيد  واط   «نيْ َح يْ حِ الصَّ  ف ميا  «األو يام ايتيي يف ايميدخل»ف ع يي  جيزء 

ألزد  يشيكره فقياا عبيد اينديي وصل  ذا ايكتاب إيب ايحياكم واط يا ع يي ع لرديل ردياية ي بيد اينديي ا

ييي ويشيكرين ف  ميت لني  رجيل  عاقيلع  اهلل كتاب األو يام فب يت إييي ييدعواألزد : إين ب  ت ألبي عبد 

ي دي لبب عبد اهلل ايحاكمع  ذه من ايص ة ايوثيقة بين اي  ماء من حيت ايتداص  فيما بيدهمع ولن كل واحيد 

 مدهم يفيد اآلخر.

ويوجيد  عويوجد ب    ميلوط ا «إي اح اإلشكاا»د يد األزد  ي  كتاب لن عبد ايندي بن  :الهاهد

ع يكن  ذا ايكتاب األص ي يقاا ل يا ع يهياع نيكن يم  عن  داك نسية يف ايهددإ :ميتصره ي سيوطي كامال 

 .يكن ايدسية ايموجودة فهي ب ض ايكتاب ويوجد يف ميلوطا  يف ايجام ة اإلدالمية  هدا

 «قايموضي  ألو يام ايجميا وايتفريي»تياب هيو كفلييديدا  يو كتياب حافيل  لما ايكتاب ايموجيود بيين

 .ؒ ي حافظ اييليب ايبنداد  

وييم نقيف ع يي ع فكتياب  عإن  ميلو  يف ايهدد :فإذا كان كتاب عبد ايندي األزد  يم نقف ع ي  يقاا

 خييرى يفل   يف طب يية مج ييد كبيييرع ويف طب يية   ؒ مييي   ِّ اييليييب موجييود متييداوا حققيي  ايشيييخ ايم  

 مج دين.

ا  ذا ايدوع و و من ع   مت ددة ت دد  ايتصانيف في  وذكرنيا كتيابين لو ثالثية  بد و    ر  ك  لو من ذ      ر  إذ 

 :كتبع ذكرنا ثالث كتب

 ي بد ايندي األزد . «إيضاح اإلشكال»ايكتاب األوا 

 ي سيوطي. «مختصره»واي اين: 

 .  ؒ اد  ي يليب ايبند «الموضل ألوهاا الجمع والتفريد»واي ايت: 

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 ِمْن َنْعِت َراَو بِنُُعوَت َنْح،َو َم،ا - 859

 

 ُفِع،،،،،َل يف الَكْلبِ،،،،،يِّ َحتَّ،،،،،ى ُأْبِهَم،،،،،ا 
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ع مين ايدسيابةي تويف ددة مائة ودتة ولرب ين و و لخبار  ب     ائب ايك  : محمد بن ايس  المقصود بالكلبي

حيدميا حيدثين ن ض يف  شديد اي ي ف ميرتوكع فيب ض ايم    عدد ايمحدثييكد   «ايدسب»لشهر كتب  كتاب 

  ر  ب ع ويذي  قاا:يسمي  بنير ما ي  فال ي ر ع ألن  إذا عر  عر  ض ف ع يرو  عد  من لجل ل

 ُفِع،،،،،َل يف الَكْلبِ،،،،،يِّ َحتَّ،،،،،ى ُأْبِهَم،،،،،ا  ....................................

 

 

 

 بيي بنيير ميا ي ير  بي  حتيب ييبهمع ييبهم ي ديي ال ي دي: لن ب ض ايرواة يسمي محمد بن ايسائب ايك

 ي ر ع وقاا:

،،ائِِب الَعَلََّم،،هْ  - 860 ،،ُد ْب،،ُن السَّ  ُمَحمَّ

 

،،،،،،،ادًا أُب،،،،،،،و ُأَس،،،،،،،اَمهْ   اُه َحمَّ  َس،،،،،،،مَّ

 

 
د ا لبو لدامة حماد بن لدامة حيدما يرو  عن محمد بن ايسائب ايك بي يقوا:  ث  ائبع حماد بن ايس  حد 

ي «ايمناز »ع وابن إدحاق صاحب    فيسمي  بنير ما ي ر  ب   ائب ايك بيي حيدميا ييرو  عين محميد بين ايس 

د ا يقيوا:  ث  كديي  بايكديية ايتيي ي ديي  يو ريير مشيهور هبياع  يو مشيهور باديم  محميد بيين يف علبيو ايد يرحيد 

 كديي  بكديية يشيتب  فيهيا ميا ايصيحابيفإن  ي   ع فاء فف ل لشدا من ذي ايسائبع ولما علية اي ويف لحد اي   

يفيأيت ي   علبي د يد اييدر  ائب ايك بيي ويقيوا: عين لبيي دي يدع فيشيتب  ع يب حيدث عين محميد بين ايس 

 ائب ايك بي.وايصحي  لن  محمد بن ايس   ◙د يد  دا ايصحابي  ااما فيظن لن لبايس  

يي ا تالحظييون لن محمييد بيين ايس  ييإذ  ر  بيي  ع ييب لوجيي  ائب ايييرواة ينيييرون ادييم  ويسييمون  بنييير مييا ع 

ائبع ولما ابن إدحاق فيكديي  يقيوا: لبيو ايد يرع ولميا ع حماد بن لدامة يسمي  بادم  حماد بن ايس  مت ددة

 أبي د يد.بكدي  علية اي ويف في  

. ي   :يجوز لن تقوا :بالنسب  لقولنا يَكنِّيه يف اللغ  د ي   ا يك  دِّي  ويجوز لن تقوا لي    ك 

 .سميا رح األدانيد ايتي ورد  فيها  ذه ايتذكر يف ايش  

بن د يد عن حمزة بين ندي : لما رواية لبي لدامة عد  فروا ا عبد ايذكر هنا مثال حماد بن أسام  يقول

محمد  و اإلمام ايحافظ بسدده إيب لبي لدامة عن حماد بين لديامةع قياا: حيدثدا إديحاق بين عبيد اهلل بين 

ا:  ايسيائب  يو محميد بين ايسيائب ع فهدا حماد بين «باغهكاا كل مسكن دذ»ايحارث عن ابن عباس  مرفوع 

 ايك بي.

ودأا عد  عبد ايندي األزد  شيي  ايدارقلدي وذكر ي  ذي  قياا يي : إن حمياد بين ايسيائب  يذا  يو 

 محمد بن ايسائب.
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ي دي قاا ايدارقلدي: ايذ  روى عد  لبو لدامة  و محمد بن ايسائب ايك بيع إال لن لبيي لديامة كيان 

 ا. يسمي  حماد  

  ذا اإلدداد يف إشكاال  ك يرة ال نليل يف ذكر ا تراجا يف ايشرح.  وليت  ذا ايحدوقا في  

ي ا  ذا ايدوع ذكرنا م اي ع فمين لراد ايتود  ايموضيا » ؒ ا يرجيا إييب كتياب ايحيافظ اييلييب إذ 

 .«قألو ام ايجما وايتفري

 :في  ق يتانع ي دي بحت مسأيتين «قايموض  ألو ام ايجما وايتفري»ي دي كتاب 

 .:  ي  ذه ايتي نحن فيها من ذكر بأدماء مت ددةاألولىالمسأل  

يوالمسأل  الثاني  ت يددة فقيد يف األديانيد بأديماء م      ر  : مبدية ع يها و ي لن ب ض ايرواة بسيبب لني  ع 

محميد بين ايسيائب  يذا اآلن فيذكرون لك ر من مرة يف لك ير مين موضيا ي ديي م يل  عظدون لهنم مت ددوني  

حير  ايمييم يف ايمحميدين ييذكر يف حير  ايحياء يف يف اد بن ايسائب ي دي ييذكر ذكر يف موضا آخر حمي  

 .حماد بن ايسائب

يمييا جيياء عديد حميياد بيين  ؒ تبي  ميين ايمصييدفين يدبي  ع ييب ذييي  كميا ف ييل اإلمييام ايبييار  دايمف

 .ايسائب نب  إيب لن   و ايك بي و و محمد بن ايسائب ايك بي فانتب  ي 

لن يج  يوا  «الج،رح والتع،ديل»وكيذي  ابين لبيي حياتم يف  عم ايبيار يكن ما ذي  قد يقا من اإلما

وك ييرة تدييوعهم يف األدييانيد فيدبيي   عبسييبب اخييتال  ب ييداهنموايييراو  ايواحييد راويييين بسييبب ك ييرة ايييرواة 

 ويف ايجرح وايت ديل البن لبي حاتم من م ل  ذه ايق ايا.  عاييليب ع ب ما يقا يف ايتاريخ ايقديم

 :  ؒ اي راقي  ثم يقوا ايحافظ

 َأْفَراُد الَعَلمِ 

،،ِن ب،،األَْفَراِد ُس،،مم أو َلَقَب،،ا - 862 ْْ  َوا

 

 أْو ُكنَْي،،،،،ً  َنْح،،،،،َو ُلَب،،،،،يِّ ْب،،،،،ِن َلَب،،،،،ا 

 

 
،وا - 863 و َوَكْس،رًا َنصُّ ْمرب َْ  أْو ِمنَْدَل 

 

 يف الِم،،،،يِم أْو َأبِ،،،،ي ُمَعْي،،،،َد َحْف،،،،ُ   

 

 
ا. ذا ايدوع من لنواع ع وم ايحديت ايمراد ب  األدماء   ايتي يددر لو ال تت دد مل ق 

ي دي األدماء ايتي ال تت دد بم دب لن  ذا ايراو  ايذ  دمي هبذا االدم ال يوجيد راو  آخير ديمي 

 يكن  ذا نادر وقد ييفب ع ب ب ض ايمصدفين. عوربما كان ي  ثان  لو ثايت عينرابت  ؛بادم 
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 قاا: 

،،ِن ب،،األَْفَراِد ُس،،مم أو َلَقَب،،ا - 862 ْْ  َوا

 

 ................................... 

 .ي دي: اج ل من عدايت  اال تمام باألدماء لو األيقاب ايمفردة ايتي ال تت دد  

( ي دي  ذا ايراو  يبي ي تصنير ع ب وزن لبي يبي بيايالم وايتصينير ع يب وزن لبيي لبيُّ بن لبينحو )

 بي  ذا االدم ايقريب إال  ذا ايراو .فهذا االدم ما يوجد راو  يسمب يب ي بن ي -بفتحتين–بن يبي 

وصيدف فيي  لحميد بين  يارون ايرديجيي ايمتيوىف ديدة إحيدى  :وأيًضا ه،ذا الن،و  اْتن،ى العلم،اء ب،ه

ياظ و و ملبيوع اديتدرك ع يي  لحيد  «األدماء ايمفردة»وثالثمائة صدف في  كتاب  ف  كيأبو عبيد اهلل بين ايح 

ابدب كير يف   .ب  ب ض األدماء وطبا ادتدراك  يحق 

ب يي ف  يب وزن بيي ع يب وزن ل  إن ي   :من بدي لدد كما ق ديا ◙بن يبي  ذا صحابي  يبي بيي ولميا ي 

 صب.تب وع  ف  

 (.ْمرو أو مندلَ ولما ايم اا اي اين فقوي : )

ادم  اخت فيوا  ا يقب  وعمرو  دد  ( م  أو مندل ْمروز  وادم  عمرو قاا: )د ي اي في دي ب : مددا بن ع

إن اي  مياء نصيوا ع يب لهنيا  :يكن كما قاا ايحافظ اي راقي  هدا عبايكسر لو بايفت يف ضبط ايميم  ل  ي 

 تحها.فقيل بوبكسر ايميمع 

ب ب م اا باألدماء.يعني المثال األول  : يبي بن ي 

 ا يقب وادم  عمرو.دد  : م اا يأليقاب م  المثال الثاين

ييالمثال الثال  ييد -ت  اي يينب يم ايمييم وفي- د: م اا ايكدبع وم ل بأبي م    مهم يةع  اولخيره دا عم   

 مفردة. فهذه ايكدية يم تكرر إال يهذا ايراو  فهي كدية  ريالنع حفو بن وادم : 

 :  ؒ ثم يقوا ايحافظ اي راقي 

،،ِن باَلْس،،ما والُكنَ،،ى َوَق،،ْد  - 864 ْْ َوا

 َقَس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،مْ 

 

ْه،،،،رَ َقَس،،،،مْ   َْ ،،،،ْيُ  َذا لِتِْس،،،،َع اْو   الهَّ

ايمهمة و ي م رفة األدماء وايكدبع ألن ايراو  قد يذكر يف ايسيدد ذكر نوع جديد و و من األنواع ف 

كر بادم  و و م يرو  وإذا ذ  ي  ر ع فقد ال     كر بكديت  و و م رو  بادم  فإذا ذ   عذكر بادم وقد ي   عبكديت 

 ظن لهنما اثدان و ما واحد كما ديأيت يف األم  ة.لو قد ي   عبكديت  قد ال ي ر 
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عن عبد اهلل بن ذكيوان فيال  دد عن لبي ايزناد وجاء مرة  هلل بن ذكوان إذا جاء يف ايس  ي دي لبو ايزناد عبد ا

 واحد. بل  ما راو   عيت فانيظن ايلايب لهنما راويان م  

ي فيتش عدي  الب يميا وجيد يف اإلديداد عين لبيي ايزنياد ذ يب ي  وذكر ايسياو  يف ايشرح لن ب ض ايل 

بيدما ط بة ايحديت ايذ  يقيرلون يف كتيب ايحيديت ي رفيون  وظل مدة طوي ة يبحت عد  ما وجده ما عرف 

وقيد تشيكل  عوال ييفب ع يهم ايشا د لن رير ايمتيصو قيد تشيكل ع يي  م يل  يذه األشيكاا علبا ايزناد

 ع ب ايمتيصو فما باي  بنيره.

 وقاا:

،،ِن باَلْس،،ما والُكنَ،،ى َوَق،،ْد  -864 ْْ َوا

 َقَس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،مْ 

 

ْه،،،،رَ قَ   َْ ،،،،ْيُ  َذا لِتِْس،،،،َع اْو   َس،،،،مْ الهَّ

يا كيان قسيم  يذا ايديوع إييب تسي ة لقسيام لو عشيرة لقسيامع مين  ؒ ي دي: لن ابن ايصيالح   م روف 

ي علو يم يشتهر بكديت  فهذا تحت  لقسام ع ر  م ال  كديت بقسم  وال ت     بكديتي  وييم يشيتهر ر  واي ك  مين ع 

 مة يتسا لو عشر لقسام(. قس   فتحت  لقسامع ف ذي  قاا: )إن  ادم 

 (.انفراد نحو أبى بَلل أو قد زادمن م رفة األدماء وايكدب: من ادم  كديت : ) :ألولالقسم ا

ي دي: لن ايقسم األوا من ال ي ر  ي  ادم إال كديت  من ال ي ر  ي  ادم إال كديت  كما م ل ألبب بيالا 

عين كيل وكيذي  لبيو حصيين اييراز  فإني  روى  عفهذا ادم  كديت  لبو بالا األش ر  لبيو بيالا األشي ر 

 حصين. يدماه بأبمدهما لهنما قاال ادمي كديتيع ي دي إن لباه دماه بأبب بالاع واآلخر لبوه 

 ير  يي  كديية لخيرى وال ي ير  يي  اديم فقيط لبيو بيالاع ولبيو   وال ي  ديت  من ادم  ك   :ففًذا النو  األول

 حصين.

ن عيا  لبو بكير بين عييا  عديد لبو بكر ب :ن والُقراءمن األسماء التي اختل  األمر فيها بين المحدثي

ورجي  ب يض ايمحيدثين ميا ذ يب إييي   عولن  لبو بكير بين عييا  عك ير من ايمحدثين لن  ال ي ر  ي  ادم

حفيو وشي بةع شي بة  يذا  يو  :ت رفيون لن عاصيم ايمقيرئ يي  راوييان عايقراء ولن ادم  ش بة بن عيا 

فهيذه مين  عهر باديم   وعديد ايقيراء اشيت  ش بة بن عيا  عدد ايمحيدثين اشيتهر بكديتي ع لبيو بكير بين عييا

 .اي لائف ايتي يدبني ايتدب  يها

 ثم قاا: 
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 َنْح،،،،،،ُو ُأبِ،،،،،،ي بِ،،،،،،َلََل اْو َق،،،،،،ْد َزاَدا  ....................................

 

 

 

 َنْحَو أبِي َبْكرَ بِن َحْ َا َقْد ُكنِي - 866

 

،،،،،،َد بُِخْل،،،،،،َ  َف،،،،،،اْفُ نِ    أَب،،،،،،ا ُمَحمَّ

 

 
اين من ايقسم األوا و و من ادم  كديت  من ي  كدية لخرى زيادة ع ب اديم  م يل لبيب ايقسم اي  :يقوا

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  و ايم دي بقوي : )لبب بكر بن حزم( )نحو لبب بكر بن حزم( فإن ي  كديية 

يي  كديية  ادم  لبو بكر وكديت  لبو محمد. فهيذا فيي  خيال   يل  يو كديتي  لبيو بكير لم كديتي  لم :لخرى فقيل

 .لخرى و ي لبو محمد

ولن   عإن  ال كدية البن حزم رير ايكدية ايتي  ي ادم  لن  لبو بكر بن حزم :وقاا ابن ايصالح: وقد قيل

 ي حق بايقسم األوا ولن كديت  ادم . 

لما ي دي إذا م دب ذي  لن من لحسن األم  ة لن يم يل بيأبب بكير بين عبيد اييرحمن بين ايحيارث لحيد 

ايكديية وكديتي  لبيو عبيد بديماه لبيوه لبيو بكير  عكأن ادم  لبو بكر وكديتي  لبيو عبيد اييرحمن عب ةايفقهاء ايس

 ايرحمن.

 :ايدوع األوا: من ادم  كديت  قسمان ذا 

 كأبب بالا األش ر . :كما ق داع خرى إال ادم   ذا ايذ   و كديت دية ل  : من يي  ي  ك  القسم األول

بكير بين عبيد اييرحمن لحيد ايفقهياء ايسيب ةع فيإن  يخرىع كيأبل   كدية  : من ادم  كديت  وي  القسم الثاين

 و ي لبو بكر وي  كدية لخرى و و لبو عبد ايرحمن. عادم  كديت 

 ادم  لبو بكر وكديت  لبو محمد. :كما مر في  خال  وقيلفلما بايدسبة البن حزم 

( لن اخت يف يف َ  فف ،نفخل،ف ي  فيي  خيال  ييذي  قياا: ) :أما بالنسب  ألبى بكر بن ْبد الرحمن

 كدية لبب بكر بن حزم فقيل إن كديت  لبو محمد. 

 قاا: )واي اين من يكدب ويست تدر  نحو لبي شيبة و و ايي ر (.

  ل ادم  كديت . ديت  ويم نقف ي  ع ب ادم ف م ندر  ي دي ايقسم اي اين: من عر  بك

و بيالا يقيوا  يو عين نفسي  إن اديم  األوا لوي  ادم ويم نقف ع ي  ي دي ايقسيم األوا ييا لخيوة: لبي

وال يدرون  ل ي  ادم رير كديت  لم ال وييم  عكديت ع لما  ذا ايقسم اي اين ف م يقف ايمحدثون إال ع ب ايكدية

 .يدو ع ب لن ادم  ع ب لن كديت  ادم 
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 ود   عما  يف حصار ايقسلدليدية ◙ر  من ايصحابة دلبو شيبة ايي   ومثال ذلك
 دياك وكيأبي  ن  ف 

ا من ايصحابة لناس   ولدمائهم كدب لخرى مذكورة يف ايشرح. ╚ولبي مويهبة لي  

 ثم قاا: 

 ُث،،،،،،،،مَّ ُكنَ،،،،،،،،ى األَْلَق،،،،،،،،اِب  - 868

 

 ................................... 

حيدثين ايم يروفين ان لحيد ايم  ة يقب م ل لبي ايشييخ بين حي يي  د  : لن تكون ايك  ىنَ القسم الثال  من الكُ  

ي تع ماء  طبقا »وي  كتاب 
د  و يو ملبيوع لبيو ايشييخ  يذه كديتي  و يو يقيب ي ديي  يذه  عأصيبهانب «ايح 

 .ي  ولما لبو ايشيخ ف قب   عكدب بأبب محمدولما كديت  فإن  ي   عايكدية يقب 

فيإن يقبي  لبيو  عفإن  يقبي  لبيو تيراب وكديتي  لبيو ايحسين ◙ولوض  من ذي  ع ي بن لبي طايب 

يي  عديدما كيان  ♀ قصة ايم روفة مين قيوا ايدبيي يهبذا اي قب  بقِّ ي   عوكديت  لبو ايحسن عتراب

 «. ابرَ ا تُ أبَ  مْ قُ ، ابرَ ا تُ أبَ  مْ قُ »نائم يف ايمسجد: 

 قاا: 

دِ  - 868  ُث،،،مَّ ُكنَ،،،ى األَْلَق،،،اِب َوالتََّع،،،دُّ

 

 ...................................... 

 لك ر من كدية م ل قاا:لن يكون ي شيو  :ي دي: ايدوع لو ايقسم ايرابا من ايكدب 

َْ ب،،،أبي الَولِي،،،دِ  - 869  واْب،،،ُن ُج،،،رْي

 

 َوَخالِ،،،،،،،،،،دب ُكنِّ،،،،،،،،،،َي للتَّْعِدي،،،،،،،،،،دِ  

 

 
 :ايفقي  ايمشهور ي  كديتان  ي دي لن عبد ايم   بن عبد اي زيز بن جري

 .لبو ايوييد :الكني  األولى

 لبو خايد. :وايكدية اي انية

 ايقسم اييام : قاا:

ِلَم،،اُث،،مَّ َذوو الُخْل،، - 870 ُْ  ِ  ُكنً،،ى و

 

ْكُس،،،،،،،ُه َوفِْيِهَم،،،،،،،ا  َْ  أْس،،،،،،،َماُؤُهْم َو

 

 
 :ادم  م     وقد ع   عي دي: ايقسم اييام  من اخت ف يف كديت  ع ب قويين

ِلَم،،ا - 870 ُْ  ُث،،مَّ َذوو الُخْل،،ِ  ُكنً،،ى و

 

ْكُس،،،،،،،ُه َوفِْيِهَم،،،،،،،ا  َْ  أْس،،،،،،،َماُؤُهْم َو

 

 
 . ذه  ي ايتي وقا فيها اختال  ؟كدب ما  ي كديت ي    دي لن ادم  م رو  يكن اخت ف بمي

ا.ف في  لحد اي  ماء و و عبد اهلل بن علاء ايهرو  اإلبرا يمي صدف يف ذي  م  وصد    يتصر 
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يايح   ¶دامة بن زيد ل   :من لوض  األم  ة يذي  فاديم  م يرو  واديم  ¶ب ب بن ايح 

و بيل :لبيو عبيد اهلل وقييل :د وقيللبو محم :وقيل عإن كديت  لبو زيد :يف كديت  فقيل ف     يكن اخت   علبي  م رو 

 لبو ايلفيل. :دذر وقيللبو ايم   :بي بن ك ب اخت ف يف كديت  فقيلوكذي  ل  ع خارجة

افإ   ذا ايدوع ي  لم  ة عديدة نكتفي هبذين ايم ايين. ذ 

 قاا: 

ْكُس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ُه  - 871 َْ  َو

 

 .................................... 

م روفية واخت يف يف اديم ع ايديوع اييذ  قب ي  لن يكيون اديم   )عكسي ( ي ديي: لن تكين كديتي  م دب: 

 .واخت ف يف كديت  عم روف ا

 ◙و ذا لوض  م ياا يي  لبيو  رييرة  عواخت ف يف ادم  علن تكون كديت  م روفة :و ذا ايسادس

ا عكديت  م روفية مشيهورة يا كبيير   ◙ثالثيين قيوا يف اديم لبيو  رييرة  :قييل .واخت يف يف اديم  اختالف 

 ذا رجح  ابن إدحاق ولبيو لحميد ايحياكم ع و◙ ايدودين ادم  عبد ايرحمن بن صير لشهر ا ل

 .مير بن عامرلن ايراج  يف ادم  لن  ع  األنساب  و و من ع ماء عوايدوو  ورير م وصح  ايدمياطي

ا من ايصحابة لبو بصرة اينفار  كديت  م روفة مييل اديم  ح   :ف في  فقيل يكن ادم  اخت   عكذي  لي  

اع  -ء ايمهم ة ايم مومةبايحا-  م االن يكفيان.اع وقيل جميل بايجيم مكر ا ن م ورير ممصنر 

دم  من اخت ف يف كديت  ويف اديم  م ايي : ديفيدة ميويب ال : من اخت ف يف كديت  ويف ؛ (وفيهماقاا: )

فياخت ف يف اديم   عيأتيدا يف األيقاب  دبب ي  ويهذا اي قب  ع ذا يقب ةع ودفيد♀ردوا اهلل 

هيرانع واخت يف يف كديتي  فقييل: لبيو عبيد اييرحمنع وقييل: لبيو ميرع وقيل: صاي ع وقييل: م  ادم  ع   :قيلف

 ويف كديت .  ◙اخت ف يف ادم دفيدة فايبيرت ع 

 ديت : من يم ييت ف يف ادم  وال يف ك  امنوْكسه القسم الثَّ 

 .ؒ ي دي  ذا ترتيب بديا من ايحافظ اي راقي 

كاإلميام  م ييت ف يف ادم  كديت  م ل األئمية ايمشيهورينع األئمية األرب يةي دي: من ي (هُس وْكْ قاا: )

 لبو حديفة يم ييت ف يف ادم  ولن ادم  ايد مان.

 عبد اهلل. ووكذي  اإلمام ايشاف ي يم ييت ف يف ادم  محمد بن إدري  ويف كديت  لب

 كذي  اإلمام لحمدع لحمد بن محمد بن حدبل ويف كديت  لبو عبد اهلل.
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ا و كذا ا ايمشيهورين مين األئمية ييم   نولم  ت  ال تحصبع أل عو ذا ايقسم ك ير  جد  األصلع خصوص 

 ييتف يف لدمائهم وال يف كدا م.

  ؤالء ك هم يكدون بأبي عبد اهلل.  عوايشاف ي عولحمد عوماي  عودفيان اي ور  عكذي  اإلمام ماي 

 ثم قاا: 

ْكُس،،،ُه َوُذو اْش،،،تَِهاَر بُِس،،،مِ  - 871 َْ  َو

 

 ................................... 

ي دا  ذه ينة يف االدم ألن االدم في  ينا  ادم ود    ينية ريير  يم  م وي دي في  ينا  و ي ينة يقيود د 

 ينة ايقصر فيقوا: 

ْكُس،،،ُه َوُذو اْش،،،تَِهاَر بُِس،،،مِ  - 871 َْ  َو

 

،،،،َحى لُِمْس،،،،ِلمِ   ْكُس،،،،ُه أب،،،،و الضُّ َْ  و

 

 

بيييد اهلل ي دييي كديتي  ال ي رفهييا إيييب ايق ييل م ييل ط حية بيين ع   عي ديي: ميين عير  بادييم  وخفيييت كديتي 

فهم مشهورون بأدمائهم يكين ايق ييل مين ي ير  لن  عوعبد ايرحمن بن عو  وايحسن بن ع ي ◙

وكديت  قيل مين  عبيد اهلل وكديت  لبو محمد و و مشهور بادم كدب بأبي محمد فل حة بن ع  كل واحد مدهم ي  

 لجم ين. ╚بن عو  وايحسن بن ع ي ي رفهاع وكذي  عبد ايرحمن 

و و مشهور بادم  من ايصحابة ايزبيير بين اي يوام وايحسيين بين ع يي  :كنى بأبي ْبد اهَّللأيًضا ممن يُ 

  ؤالء يكدون بأبي عبد اهلل. عود مان وجابر عوحذيفة بن اييمان

ن مسي ود ولشيهر ذيي  عبيد اهلل بي عكديب بيأبي عبيد اييرحمن و يو مشيهور باديم ي   ن  ومن ايصحابة م  

 كديان بأبي عبد ايرحمن.ع وعبد اهلل بن عمرع فإهنما ي  ◙

ا  ذا ايقسم ايتادا ممن اشتهر بادم   ديت .ويم تشتهر ك   عإذ 

يكد  يم يشتهرع وكديت   يي  عشتهر ادم ع ادم  م رو يويم  ع: من اشتهر بكديت ْكسه القسم العاشر

 بي . م بن ص  وادم  مس (لبي اي حبي)وضرب يذي  م اال  ب عايم روفة

 .اهلل ذعائ :كذي  لبو إدري  اييوالين ايمشهور بكديت  وادم 

 .ولبو إدحاق ايسبي ي مشهور بكديت  وادم  عمرو
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يا  يذا ايديوع األخيير  ورير ذي  من ايرواة ايذين اشتهروا بكدا م ويم تشتهر لديمائهم ي ديي خصوص 

 يي اي داية باديم  م يل لبيو إديحاق ايسيبي يع لبيفيدبن عيدبني اي داية ب  من اشتهر بكديت  ويم يشتهر بادم 

ا لبو ايزِّ  إدحاق ايسبي ي اشتهر هبذه ايكدية وادم  عمرو بن عبد اهللع ومر    ناد عبد اهلل بن ذكوان. م دا لي  



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1120 

 .(األلقابثم قاا: )

 واْ،،،،،ِن باأللق،،،،،اب فربم،،،،،ا جع،،،،،ل

 

 الواح،،،د اثن،،،ين ال،،،ذي منه،،،ا ْ ،،،ل 

 

 

فيدبنييي لن ت يير   ييذه  علك يير ميين شييهرهتم بأدييمائهم وكدييا مايمحييدثون اشييتهر ب  ييهم بأيقيياهبم 

د ا ألن  ربما يأتي  يف اإلدداد  عاأليقاب ث  ددرحد  فتبحت عد  يف موض   من حير   فتظن لن  ذا ادم راو   عر 

و يو يف ايواقيا يقيبع فيدبنيي م رفية  يذه  عألني  تظين لن  يذا االديم عفما تجيده عاينين يف كتب ايرتاجم

 األيقاب.

ا قاا:  عب  و رير صاحب االدم ق  ا يكي ال تظن لن  ذا ايم  ولي     فتج ل االثدين واحد 

 واْ،،،،،ِن باأللق،،،،،اب فربم،،،،،ا جع،،،،،ل

 

 الواح،،،د اثن،،،ين ال،،،ذي منه،،،ا ْ ،،،ل 

 

 

ديدر محميد بين ج فير  عي دي: ايذ  ال ي ر   ذا ايدوع نوع األيقاب فإن  يج ل ايواحيد اثديين م يل ر 

 .واحد و ما شيو   عيظن لهنما رجالن

 .صدفوا في  تصانيفوذا ايدوع اعتدب اي  ماء ب   و

بيين حجيير اي حييافظ  «نز يية األيبيياب يف األيقيياب»لشييهر ايموجييود بييين ليييديدا اآلن ولوديي ها كتيياب 

وكيال  «فت  ايوا ب فيمن اشتهر من ايمحيدثين باأليقياب»كتاب دماه  ؒ كتب في  ايوايد و عؒ 

 ايكتابين ملبوعان. 

ا داك ب ض ايكتب كانت موجودة ق راز ع يألبيي بكير ايشي «األيقياب»  مدهيا كتياب د  ق  يكدها ف   عديم 

اويدقل  يكدي  يف عيداد ايمفقيودين إال لن ميتصيره يمحميد بين طيا ر ايمقدديي موجيود  عاي  ماء مد  ك ير 

ييا مفقييود عملبييوع البيين  «األيقيياب»ويوجييد ميين ايكتييب ايقديميية كتيياب  عوكييذي  األيقيياب ي ف كييي لي  

 .  «ايدقاب عن األدماء واأليقاب»اه كشف و و ملبوعع دم عايجوز 

 قاا: 

،،،عي  أي بجس،،،مه وَم،،،ن  نح،،،و الضَّ

 

 ض،،،،،،ل ال َّري،،،،،،  باس،،،،،،م فاْ،،،،،،لَ  

 

 

يي دي: من لم  ة األيقاب اي  يف واي     يف ااع لما بايدسيبة: اي ي يف فهيو عبيد اهلل بين محميد اي  

ا يف جسييم  ال يف حدي يي  ييفهييو ي   عوإنمييا كييان ضيي يف  يي عب باي يي يف ي يي ف جسييم قِّ ما طايييب بيدمييا إذا د 

 م   و و حافظ   ع يف فيظن لن  ض يف يف حدي  ايحديت فالن اي   
ب  يهم  :بيل قياا عويي  ب ي يف عنتق 
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فإني  يشيدة إتقاني  ديموه باي ي يف  عباي يدي دي من باب ايت قيب باي ك    لن :إن دبب ت قيب  باي  يف

اكما ي   ا يشدة إ عسمب اي دي  د يم   تقان .فهذا باي ك  دموه ض يف 

 (.ومن ضل ال ري  باسم فاْللما قوي : )

يف اييدظم يميا ديبق مين لن اجتمياع  الض،الويم يدو ع ب  يذا اي قيب و يو  عب باي ااقِّ ي دي: من ي  

 .زايساكدين يف ودط ايبيت ال يمكن يف ايرج

اا: مكن لن يجتم يان يف اييدظم وييذي  قيفال ي   عي دي ايالم األوا داكدة وقب ها األيف داكن :ضالال

ااع و يو م اويية بين ويقصد ب  من يقب باي   ع ( ي دي ادم ايفاعل من ضل  ومنم ضل ال ري  باسم فاْلَ )

اعبد ايكريمع وال ش  لن  ذا يقب  عبد ايندي بن دي يد األزد  كما قاا ويذي  اي  ماء قايوا: ع يي  جيد 

ااع وإنما ضل يف طريق مكيةع وعبيد رجالن ج يالن يزمهما يقبان قبيحان م اوية بن عبد ايكريم اي    :قاا

ا يف جسم  ال يف حدي   اهلل بن محمد اي     .    يف وإنما كان ض يف 

ن يي  كتياب إ :يي  ن يو  مت يددة وق ديا ر  ك يم ديا قبيل ق ييل يف نيوع مين ذ    ذا عبد اينديي بين دي يد مير  

ا « إي اح اإلشكاا» كتاب يدقل عدي  اي  مياء يكن  ذا اي «لدباب األدماء»يف األيقاب ي  كتاب يسمب لي  

فمين ضيمن كالمي  يف  يذا ايكتياب  يذا ايقيوا: رجيالن ج ييالن يزمهميا يقبيان  عو و يف عداد ايمفقودين

يف طريق مكةع وعبد اهلل بن محمد اي  يف وإنميا كيان  ااع وإنما ضل  م اوية بن عبد ايكريم اي    :قبيحان

ا يف جسم .  ض يف 

ا  ذا يف جزء   و و لديباب األديماء  يو  يعضمن فوائده يكن ايكتاب األص يف  يليف ي  ونقل يف لي  

 يف عداد ايمفقود.

ب باي ياا يكوني  قِّ إن  ي   :وقاا بايدسبة ي  اا قصة ت قيب  لشار إييها عبد ايندي  هدا ميتصرة   ثم قاا:

ان ة بايتفصييل ايميتصير قيايوا: إني  كيايقص  بل ضل ل  ضاع يف طريق مكة ل  تاه وايصحي  يي  كذي ع 

 عرييق ضياعفم اوية بن عبد ايكيريم يف لثدياء ايل   عسمب بم اويةيف قاف ة و ذه ايقاف ة فيها رجالن كال ما ي  

ي :فكانوا إذا لرادوا لن يدادوه يقويون عثم وجدوه ويحق بايقاف ة ألني  ضيل يف ايلرييق ييي  ااع م اوية اي  

ا م   م اوية آخر فمن لجل لن يميزوا بيدهما صا ي :روا يقويونبل ألن لي   وني  بق ااع واآلخير يم اويية اي  

ال يمكن لن يكون م ديب مجيرد فيالن ضياع يف ايلرييق يسيمب ضياال  ايرتتيب ألن  ذا  عع ب ادم  كما  و
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فاحتياجوا ييذي  ييمييزوا  عإيي  ألن  كان  داك رجالن باالدم نفسي  واحوجوإنما ل   عقبي  ال ش  فهو يقب  

 .يلريقع و ذا يم يحدث ي  ذي ألن  ذا ايذ  ضاع يف ا عبيدهما

 ثم قاا: 

 ول،،،،ن يج،،،،وز م،،،،ا يك،،،،ره الملق،،،،ب

 

 وربم،،،،،،ا ك،،،،،،ان ل،،،،،،بعَض س،،،،،،بُب  

 

 

يمدح  لو  ا  ض  اي قب ما و   :ي دي:  ذه األيقاب يقوا: تدقسم إيب لقسام ألن اي قب كما يف ت ريف  قايوا

 . ذم  

يديا لن نتديابز باأليقياب هونحين ن   ع يذا ي ديي مسيأية مهمية ؟فهل يجوز أن يلقب اإلنسان بهيء يذا به

ي دي إذا كان ايم قب يكره  ذا اي قب ال يجيوز لن ي قيب بي  ع (ُب لقَّ المُ  هولن يجوز ما يكرهويذي  قاا: )

 .يما جاء يف ايدهي عد 

يلني  ي   ◙ب ب  كما مر يف قصية ع يي  ق  فيدادى ب  وي    عحب  وال يكر لما إذا كان ي   ب بيأبي تيراب قِّ

إيي  مدي   لحب   فذكر يف ايحديت لن  ما كان ي  ادم   «قم أبا تراب با ترابقم أ»ي :  ♀يقوا ايدبي 

 يقب  ب  فصار يحب  ذا اي قب. ♀ألن  كان ايدبي 

يلما ما يكر ي  ايم   م ويييرج مين  يذا حير  ب فاألصيل عيدم ايجيوازع األصيل لني  ال يجيوز بيل  يو م   ق 

قيياا ميي ال  األعمييشع يقيياا ي ييذ  عيير  لن ي  واألورع يف ذييي   عاو  ال ي يير  إال بيي األصييل إذا كييان اييير  

 باألعمش إذا كان يكر  ع ولما إذا كان ي دي ي ر  بنيره فال ي قب ب .

 (.وربما كان لبعض سببقاا: )

وذكيير  قبييل ق يييل لن عبييد ايندييي بيين ديي يد األزد   عي دييي: لن  ييذه األيقيياب ربمييا كييان يهييا دييبب

وإال كيان يدبنيي لن  ع و  كذا ديماه «لدباب األدماء» ايمتوىف ددة تسا ولرب مائة ي  كتاب يف ذي  دماه

يقيوا ع ان يدبنيي لن يسيمي  لديباب األيقيابيسمي  لدباب األيقاب كان يدبني لن يسمي  لدباب األيقاب ك

يكدي  يف عيداد ايمفقيود ال يوجيد وعسيب لن  عايحافظ اي راقي: وي بد ايندي بن د يد يف ذيي  كتياب مفييد

 إنما ايدقوا عد  موجود يف ايكتب.ع مفقوديوجد يكن ايذ  لعرف  لن  

 (.كغندرَ ثم قاا: )
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د در  مفتوحية مهم يةع يقيب محميد بين ج فير داا وب يد ا  -ب م اي ين ايم جمة وديكون ايديون-ر 

محمد بن ج فر  ذا لوثق اييرواة عين شي بة بين ايحجياجع و يو مك ير عدي  ويف رايية اإلتقيان يف  عايبصر 

 .رد  د  و و ر   وي قب هبذا اي قب عرواية حدي  

لن ابن جري  قد ايبصرة فحدث بحيديت عين ايحسين ايبصير  فيأنكروه ع يي  : قالواوسبب التلقيب 

يابن جري  من ذيي  ايييوم اييذ  كيان ي   اوشنبواع قاا ابن عائشة: إنما يقب رددر   نب ع يي ع وقياا ك ير ايش 

ا شنِّ ول ل ايحجاز يسمون ايم   عددرادكت يا ر   نب وك يرة كيالم واعيرتا  شيه من كان عددي دي ب رددر 

 .ي قبون  هبذا اي قب و و رددر

بل ب  هم يسمب باالدم نفسي  ميدهم لبيو  عاي قب جماعة ب د محمد بن ج فرثم ب د ذي  يقب هبذا 

ي ديي كيأهنم شيبهوا هبيذا ايحيافظ ع  ع ولبو ايليب ايبنيداد  إييب آخيرهايحسين ايراز ع ولبو بكر ايبنداد

 ايكبير ف قبوا ب قب .

ب يف مج   ابن جري  بسيبب لني  ييرى لن ن  ا رددر محمد بن ج فر دبب ت قيب  هبذا اي قب لن  ش  إذ  ف

ه ع ي  ف قب ابن جري  محمد بن ج فير هبيذا اي قيب بسيبب شينب  وابن جري  لخلأ يف حديت قد ادتدكر

 .   يف مج س  

 (.هتهرِ مُ  وصالَل ج راً قاا: )

ا كبار ايمشهورين  :يقوا ا يف ع م ايجرح وايت يديل ايحيافظ صياي  بين إن لحد ايحفاظ لي   خصوص 

وديبب ايت قييبع قيايوا: إن  عقياا صياي  جيزرة :وتجده يف ايكتيب يقوييون عب بجزرةقِّ محمد ايبنداد  ي  

ا د   عديد ف ميا كيان  ععظييم عمرو بن زرارة بنداد فاجتما ع ي  خ يق   مقبت بجزرة؟ فقاا: قديم ي   ل  ئ  صايح 

ي دي لني  ديأيوه مين ل  ع من حديت ايجزرة فبقيت ع ي  :لين دم ن فقاا ئ ت مند   عايفراغ من ايمج  

 قاا: دم ت من حديت ايجزرة.فبدل  لو دم ت  حديت  

صحيف ديموه لو يقبيوه هبيذا هبذا ايت   هافف ما صح   عف ك مة خرزة إيب جزرة: إن  صح  وبعضهم يقول

وصيحفها  -ي يياء ايم جيم وتقيديم اييراء-ر لني  يرقيب بييرزة سف حديت عبد اهلل بن ب  ب ي دي صح  اي ق  

 .صاي  بجزرة

او ذا صاي  بن محميد كيان م   يا ؤف يذي  كيأن زميال عشيتهر بك يرة ايميزاح جيد  يا لي   ه يميا رلوه مزاح 

ف قبوه هبذا اي قب قايوا: إن لبا حاتم مرة كان يف مج س  وإذا ب  ي ح  وم ي  ردياي   عسوء مزاح بعاقبوه 
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 فقيل ي : يماذا ت ح ؟ فقاا
 
وج ي  مكاني   عحدث ايب د فيالنصاي  جزرة يقوا: إن  ما  م   : لردل إيي

ميير قاا:  ♀محدثع فأوا حديت بدل ب  قاا: حدثدا فالن عن فالن عن فالن لن ايدبي  ييا لبيا ع 

ميير ميا ف يل ايب ييرع فيقيوا لبيو  «مير ما ف ل ايدنيريا لبا ع  » :فصحف حديت «ما ف ل ايب ير فج    يا لبيا ع 

ا نائب عد  م :حاتم  .اا زاا صاي  ي حكدا و و عددنا و و لي  

يكدي  ي يد يف  علن صاي  جزرة  ذا كان مزاحع بيل ب يض مزاحي  قيد يكيون ي ديي مسيتهجد ا:  فالهاهد

 .ع يهم فيهاايتشديد وال يك ر  عب ون في تزال  اي  ماء ايتي ال ي

ا نكتفي هبذا ايقدر   .إذ 

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل  َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وسلَّم 
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َؤال  يم يتم ايت  يق ع ب ايشلر اي اين من ايبيت ثماين مائة وثمانية ودتين؟ :السُّ

( ن يم. ق ديا: إن  يذا م ياا  ع قت ع ي  ي    رفل األخ ي دي قوا ايحافظ: )نحو لبب ايشيخ لبب محمد 

يقب ع ب صورة ايكدية وي  كدية م روفة وم اي  لبو ايشيخ األصبهاين صاحب كتاب م رفة طبقيا  يمن ي  

فيإذا  عويي  كديية لخيرى و يو لبيو محميد عايمحدثين يف لصبهانع فإن يقب  لبو ايشيخ و و ع ب صينة ايكدية

 لخونا ربما رفل عن ذي  ويم يدتب .

َؤال  رددر من يقب  هبذا؟ :السُّ

 لبب جري . ق دا: :الَجَواب

َؤال  لريد لن لدأا عن كديتكم؟ :السُّ

 .لكدب بأبي عبد ايرحمن ألن لكر لبدائي عبد ايرحمن من ايذكور :الَجَواب

َؤال او  عإذا ت دد  لدماء  ذا  :السُّ هيل ي تير  يذا اييذ  ي فويكد  ثقة م ل ما ف ل ايبييار  ميا  اير 

 من ايتديي ؟

إنما يقيوا حيدثدا محميد ميا ريير اديم   يذا ايذ  ي   يدي  ادم  و بايدسبة اإلمام ايبيار :الَجَواب

ي  . ذا ال ي د من  عادم  ايذ  دماه ب  لبوه
ي   ايت د 

َؤال  قاا إن  يقب؟لبو  ريرة لال ي   :السُّ

ي عن م  و يقب ذكر لن دبب ت قيب  بأبي  ريرة :الَجَواب يا  ر  لو بيأبي    م ي    يرة  يحميل ألني  كيان دائم 

 .♀ف قب  ايدبي 

َؤال  األحاديت ايتي يف رتبة ايحسن مقبوية؟ :السُّ

يذي  ايحيافظ اي راقيي يف  عدبق م دا لن ايحديت ايحسن من لنواع ايحديت ايتي يحت  هبا :الَجَواب

ي دي: لن ايحسن ي تحق بايصحي  يف ايحجية فيحت  ع «و و يألقسام ايصحي  م حق حجية  »األيفية قاا: 

لقوى من ايحسين ينييره ذات  يال ش  لن ايحسن ف عإنما يتفاو  عينيره الو حسد   حسد ا ي ذات    كان لب  ودواء  

 .حت  هبما يف اي قائد ويف األحكامي   ماوإنما جمي ه

َؤال   ل يقاا ايحسن قل ي اي بو ؟ :السُّ
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إنميا  يي مسيأية دخي ية  عن م  ذه ايمسأية يا لخيوة نحين م شير ل يل ايسيدة ال نحتياج إييهيا :الَجَواب

 وديواء  ا كيان صيحي  لو حسيد   حيت  بي  ديواء  فإني  ي   عولما ل ل ايسدة إذا ثبت ايحديت عم ايكالم   بسبب ع  

وإنما  ذه ايمسأية عدد ايمبتدعة يرون لن ميا يفييد ايقليا يحيت  بي  يف  عيفيد ايقلا لو يفيد ايظن فإن  حجة

كيان يرديل  ♀بيي و يذا قيوا باطيل ألن ايد عوما ال يفيد ايقلا ال يحت  بي  يف اي قائيد عاي قائد

ف ذي  م ل  ذه  عويم يكن لحد يرد م يكوهنم آحاد عآحاد ايصحابة يب نون ايدين ايذ   و ايقرآن وايسدة

 ايمسأية بايدسبة يدا ل ل ايسدة رير مشك ة.

َؤال  :يماذا قاا يف ايدظم :السُّ

 ؟تسع  أنوا  أو ْهرا 

يت  ق بايكدب واألدماء لوال  ج  هما  م مافهو قس   ؒ يتقسيم ابن ايصالح  ي دي مراعاة   :الَجَواب

وإنميا لراد لن  عف م ييرد اييرتدد ععشرة لقسام اونوع   عتس ة لقسام اثم ج ل كل نوع تس ة ج ل نوع   عنوعين

 فأحد ايدوعين ج    تس ة لقسام واآلخر عشرة لقسام.  :نوعينإيب  ذا ايدوع قسم  ابن ايصالح 

َؤال  دمي هبا ايشيخع ويهم ون ادم  األوا؟ ما فائدة ايكدب واأليقاب إن :السُّ

وقد ييأيت ب قبي  ف كيي ال يظين  علن  قد يأيت ايراو  بكديت  :فائدة م رفة ايكدية وم رفة اي قب :الَجَواب

يكيي ال يج يل اييراو   عبد من م رفة ايكديب وم رفية األيقيابن إذا ذكر يف موضا آخر بادم  فاللن  راويا

 ايواحد راويين.

ايب ل    ع   مواهلل ت   

ي ن.
م     ل ج 

ب    ح  ص  ع   ب آي  و  د و  م  ح   وص   ب اهلل ود  م ع   ب ن ب يِّد ا م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  ُمْؤَتِلُف وعمُلْخَتِلُف

،،،،ِن بَِم،،،،ا ُص،،،،وَرُتُه ُمْؤَتِل،،،،ُ   - 876 ْْ  َوا

 

 

 َخّ ،،،،،م َوَلكِ،،،،،ْن َلْفُظ،،،،،ُه ُمْخَتِل،،،،،ُ   

،،،،،،لِ  - 877  ،،،،،،ُه َفَثقِّ  َنْح،،،،،،ُو َس،،،،،،َلََا كلُّ

 

 

 َلَ اْب،،،،ُن َس،،،،َلَِا الِحْب،،،،ُر والُمْعَتِ ل،،،،ي 

ِل،،،،يو َفْه،،،،َو ِخ،،،، ُّ الَج،،،،دِّ  - 878  َْ  َأَب،،،،ا 

 

 َوْه،،،،َو األََص،،،،لُّ يف أبِ،،،،ي البِيَكنْ،،،،ِدي 

 واْب،،ُن َأبِ،،ي اْلُحَقي،،ِ  واْب،،ُن ِمْه،،َكمِ  - 879 

 

َلمِ   ْْ ي،،،،ِه َف،،،،ا
 واألَْش،،،،َهُر التَّْه،،،،ِديُد فِ

،،ِد ب،،ِن َن،،اِهَض فَ  - 880   ِخ،،ْ  واْب،،ُن ُمَحمَّ

 

 َأْو ِزْدُه َه،،،،اًء َفَك،،،،ذا فِي،،،،ِه اْخُتِل،،،،ْ   

 ُقْل،،،،ُت: ولِْلِحْب،،،،رِ اْب،،،،ِن ُأْخ،،،،َت  - 881 

   ِ  َخفِّ

،،،،يِّدي والنََّس،،،،ِفي  ٍَ َج،،،،دُّ السَّ  َك،،،،َذا

 

 

َم،،،اَرَا اْكِس،،،رِ  - 882 ِْ ،،،ْيَن ُأَب،،،يِّ ْب،،،ِن  َْ 

 

،،،،،،،،،،َ  َكرِْي،،،،،،،،،، ب َكبِّ،،،،،،،،،،رِ   َْ  َويف ُخَ ا

 َوفِ،،،،،،ي ُق،،،،،،َرْيَذ َأَب،،،،،،دًا ِح،،،،،،َ ااُ  - 883 

 

 َواْف،،،،َتْل فِ،،،،ي اَلْنَص،،،،اِر بِ،،،،َرا َح،،،،َرااُ  

نِْس،،،ي  بِنُ،،،وَن، وبَِب،،،ا - 884  َْ ،،،اِا  ،،،ي الهَّ
 فِ

 

،،،،ْيِن والي،،،،ا َغَلَب،،،،ا   فِ،،،،ي ُكْوَف،،،،َ  والهِّ

 فِ،،ي َبْص،،َرَا َوَم،،ا َلُه،،ْم َم،،ِن اْكَتنَ،،ى - 885 

 

بِْي،،،،،،،َدَا بَِف،،،،،،،ْتَل والُكنَ،،،،،،،ى  َْ  َأَب،،،،،،،ا 

ْفرِ بالَفْتِل َوَم،ا َلُه،مْ  - 886  ي السَّ
َس،ْل  فِ َْ 

 

ْس،،،،لب َفُجَم،،،،ْل   ِْ  إَلَّ اْب،،،،ُن َذْك،،،،َواَن َو

ثَّ،،،،،ااُ  - 887  َْ ِل،،،،،ْي  َْ  َوالَع،،،،،اِمرِيُّ ْب،،،،،ُن 

 

َج،،،،،،،،ااُ   ْْ  َوَغْي،،،،،،،،ُرُه َف،،،،،،،،النُّوُن واإل

ُروا - 888   َوَزْوُج َمْس،،،ُروَث َقِمْي،،،رب َص،،،،غَّ

 

رُ   م َوَلُه،،،،،،ْم ُمَس،،،،،،وَّ  ِس،،،،،،َواُه َض،،،،،،مَّ

ْب،،،ِد الَمِل،،،ِك  - 889  َْ  اب،،،ُن َيِ ي،،،َد واْب،،،ُن 

 

 َوَم،،،ا ِس،،،َوى َذْي،،،ِن َفِمْس،،،َورب ُحكِ،،،ي 

َوااِ  - 890  ،،،،،اَل يف ال،،،،،رُّ  َوَوَص،،،،،ُفوا الحمَّ

 

 

 َه،،،،،،اُروَن والَغْي،،،،،،ُر بِِج،،،،،،يَم َي،،،،،،اتي 

 َوَوَص،،،،،ُفوا َحنَّاط،،،،،م اْو َخبَّاط،،،،،ا - 891 

 

يَس،،،،،ى وُمس،،،،،ِلمم َك،،،،،َذا َخيَّاَط،،،،،ا 
ِْ 

،َلِميَّ اْف،َتْل يف اَلْنَص،اِر َوَم،نْ  - 892   والسَّ

 

 َلَم،،،،،،ُه كَأْص،،،،،،ِلِه َلَح،،،،،،نْ  َيْكِس،،،،،،رُ  

 َوِم،،،،،ْن ُهنَ،،،،،ا لَِمالِ،،،،،َك َوَلُهَم،،،،،ا - 893 

 

،،،،،،ارًا اْف،،،،،،رِْد َأَب ُبنْ،،،،،،َداِر ُهَم،،،،،،ا   َبهَّ

 َوَلُهَم،،،ا َس،،،يَّاُر أْي َأُب،،،و الَحَك،،،مْ  - 894 

 

 َواْب،،،،ُن َس،،،،َلََمَ  وبِاْلَي،،،،ا َقْب،،،،ُل َج،،،،مْ  

 َواْب،،ُن َس،،ِعيَد ُبْس،،ُر ِمْث،،ُل الَم،،اِزينْ - 895 

 

  ُْ  َواْب،،،،،ُن ِمْحَج،،،،،نِ واْب،،،،،ُن 
ِ
 َبْي،،،،،ِد اهَّلل

ِج،،،،مِ  - 896  ْْ . َوُبَه،،،،ْيرًا ا  َوفِي،،،،ِه ُخْل،،،، ب

 

 يف اْب،،ِن يس،،اَر واْب،،ِن َكْع،،َب واْض،،ُممِ  

ْم،،،،،رَو اْو ُأَس،،،،،ْيرُ  - 897  َْ  ُيَس،،،،،ْيُر ْب،،،،،ُن 

 

 والنُّ،،،،،،وُن يف أب،،،،،،ي َقَ ،،،،،،ْن ُنَس،،،،،،ْيرُ  

ِل،،،،ْي ب،،،،ِن َهاِش،،،،َم َبرِْي،،،،ُد  - 898  َْ  َج،،،،دُّ 

 

 ْش،،،،،َعرْي ُبَرْي،،،،،ُد َواْب،،،،،ُن َحِفْي،،،،،ِد األَ  
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،،،،،َرهْ  - 899 َْ ْر َْ ،،،،،ُد ب،،،،،ُن   َوَلُهَم،،،،،ا ُمَحمَّ

. 

 ْب،،،،،،ِن البِرِْن،،،،،،ِد َف،،،،،،األَِمْيُر َكَس،،،،،،َرهْ  

 ُذْو ُكنَْي،،،،،،َ  بَِمْعَه،،،،،،رَ َوالَعالَِي،،،،،،هْ  - 900 

 

اَء ُأْش،،،،،،ُدْد َوبِِج،،،،،،يَم َجاِرَي،،،،،،هْ    َب،،،،،،رَّ

ٍَ َوالِ،،،،،،ُد  - 901   اْب،،،،،،ُن ُقَداَم،،،،،،َ  َك،،،،،،َذا

 

  ٍَ  األَْس،،،،،َودُ َيِ ْي،،،،،ُد ُقْل،،،،،ُت وَك،،،،،َذا

 اب،،،ُن الَع،،،َلَ واْب،،،ُن أبِ،،،ي ُس،،،ْفَيانِ  - 902 

 

و، َفَج،،،،،،،،دُّ َذا وَذا ِس،،،،،،،،يَّانِ   ْم،،،،،،،،رب َْ 

،،،،َد ْب،،،،َن َخ،،،،اِزَا َل ُتْهِم،،،،لِ  - 903   ُمَحمَّ

 

 والِ،،،،،،َد ِرْبِع،،،،،،يو ِح،،،،،،َراَِ  اْهِم،،،،،،لِ  

َحبِ،،،،ي وُكنَْي،،،،هْ  - 904   َك،،،،َذا َحرِْي،،،،ُ  الرَّ

 

هْ   ،،،،دَّ
ِْ َق،،،،ْت َواْب،،،،ُن ُح،،،،َدْيرَ  لِّ ُْ  َق،،،،ْد 

ِجْم،،،ُه َأُب،،،و َساَس،،،اَنا - 905  ْْ  ُحَض،،،ْينب ا

 

ْثَماَن،،،،،ا  ُْ  َواْف،،،،،َتْل َأَب،،،،،ا َحِص،،،،،ْيَن اي 

ٍَ َحبَّ،،،اُن ب،،،ُن ُمنِْق،،،َذ َوَم،،،نْ  - 906   َك،،،َذا

 

 َوَل،،،،،َدُه، واْب،،،،،ُن ِه،،،،،َلََل َواْكِس،،،،،َرنْ  

َْ ِيَّ،،،،َ  َم،،،،َع اْب،،،،ِن ُموَس،،،،ى - 907   اب،،،،َن 

 

 َوَم،،،،ْن َرَم،،،،ى َس،،،،ْعدًا َفنَ،،،،اَل ُبْؤَس،،،،ا 

ْب،،،،،دِ  - 908  َْ ِج،،،،،ْم يف اْب،،،،،ِن  ْْ  ُخَبْيب،،،،،م ا

ْحَمنْ    الرَّ

،،،،ِديو َوْه،،،،َو ُكنَْي،،،،ً  َك،،،،انْ   َْ  واْب،،،،ِن 

َبْي،،،رِ َوِرَي،،،اَح اْكِس،،،ْر بِي،،،ا - 909   َلْب،،،ِن ال ُّ

 

 َأَب،،،،،،،ا ِزَي،،،،،،،اَد بِِخ،،،،،،،َلََف ُحكَِي،،،،،،،ا 

ْب،،،د - 910  َْ  َواْض،،،ُمْم ُحَكْيم،،،م يف اْب،،،ِن 

 َقْد 
ِ
  ِ اهَّلل

 اْنَف،،،،َردْ َك،،،،َذا ُرَزْي،،،،ُ  ْب،،،،ُن ُحَك،،،،يَم وَ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

يف  ييذه األبيييا  نييوع مهييم ميين لنييواع ع ييوم ايحييديت لال و ييو نييوع  ؒ ذكيير ايحييافظ اي راقييي 

 .المؤتل  والمختل 

ي (ْ  لِ تَ ْخ المؤتل  والمُ ي)ايمقصود ب يما يتفيق خل  ب لو األيقياب لو د ي ع األديماء لو ايك    وييت يف يفظ 

ا لن ايق   عيف اي فظف  وتيت عايتي تتفق يف اييط بايدس دماء كانوا يكتبيون يكتبيون لديماء كما مر م دا دابق 

ايرواة يف األدانيد واألحاديت ربما مهم ة من اييدقطع ف يدم اييدقط  يذا قيد يشيكل ف هيذا اي  مياء يدبهيون 

واحيدة  ألني  قيد يكتيب االديم بصيورة   عع ب ب ض األدماء ايتي قد يشكل لو تشكل قراءهتا بسبب نقلهيا

ييكين اآلن ك مية ب   عكميا دييأيت يف األم  ية عدقط إذا اخت ف اخت يف ذيي  االديميكن اي ير وك مية ن  ش  ر يف س 

ب   عاييط واحده بان وح 
يكين االخيتال   اعبل واييدقط واحيد   عان يف اييطإنما االختال  يف ايدقط كذي  ح 

 .يف ايشكل يف اي بط وايحركا 

يكدهيا تيت يف يف  عهيا رير يا مين ايكتيب تتفيق يف خلِّ ويف «ايموطأ»ويف  نيْ َح يْ حِ الصَّ و داك لدماء يف 

 .يفظها
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ايدجييرين  :ألني  كميا يقيوا لبيو إديحاق عفهذا ايباب من لبواب ع يوم ايحيديت مين األبيواب ايمهمية

 ير  وال ت ير  بميا قب هيا وال بميا ب يد ا ي ديي لن األديماء إنميا ت   ع ر  بايقيياسإن األدماء ال ت   :يقوا

بيان ايرجل كع فبايدو ع يها بيان بايكسير تج  ي  ح 
ما دماه لبوه ال تسيتليا لن تقيرل مين ديماه لبياه مي ال  ح 

او  عمي ب  ألن  ذا االدم  و  كذا د   عوال اي ك  عبايفت  ي اير  مي بي  وال فيدبني لن يدلق وي فيظ كميا د 

  ر  بايدو ع ي .وإنما ي   عقاس ريره ع ي ي  

ي  يذا فين  »اا: عين فين ايمؤت يف وايميت يف قي :ؒ يقوا ابن ايصالح  ي ن  جدييد م  ي رفي  مين  م  ي 

 .ايمحدثين ك ر ع اره ويم ي دم ميجال  

و يو مدتشير ال ضيابط يف  عمن ي ح  ع ي  بسبب خلئ ع ويج  فإن  ديجد من ي   عي دي لن  إذا لخلأ

ودييدتك م ع ييب كيييف  عي سيير ضييبلهاف عاألدييماء ك يييرة وتتشيياب  يف خلهييا ويف نقلهييا ويف شييك ها علك ييره

 ي بط إن شاء اهلل.يحصل  ذا ا

 .فزع إيي ع وإنما ي بط بايحفظ تفصيال  قاا: و و مدتشر ال ضابط يف لك ره ي  

 .بط ويسار ع ي فيحفظ ذي  اي    ع  ل ل اي  م بط من خالا ما يدق   ي دي ي  

 (.وأكدوا ملتبس األسماءِ : )ؒ ومر م دا يف درس دابق قوا ايحافظ اي راقي 

كييد ع يب ضيبل  األديماء ايتيي ت تيب  بسيبب االيتبياس يف نقلهيا لو يف إن  مما يدبني ايتأ :ي دي يقوا

ر  بايشيكال  لو قط ومين ناحيية ايشيكل بشيك   بيايححرر ضبل  مين ناحيية اييد  فيدبني  ذا لن ي   عشك ها

 .ايحركا  ايمدادبة

ا بايحرو  :ربما يحتاج لن يجما بن األمرينو ويذي  تجدون  عبأن ي بل  بايحركا  وي بل  لي  

يكيل  وافج  ي -بايشيين ايم جمية-لو  -بايسيين ايمهم ية-لو  - ةباي اء ايم  -فالن م ال   :  ماء يقويوناي

فبيين  «مقدمية كتابي  اييوايف بايوفييا »وتجيدون  يذه األوصيا  ديرد ا ايصيند  يف  ع ينم   اوصف   حر   

وايبياء ايموحيدة ن يم  ة واي ياء ايم الثية يماذا تقوا ايسين ايم جمة ايم    داك كيف ت بط ايحرو  ي دي

 «اييوايف»ألن كتياب  «ال،وايف بالوفي،ات»وايتاء ايم داه فم ل  ذه األوصا  ذكر ا ايصند  يف مقدمة كتابي  

ا إيب ضبط األديماء فبيين يف ايمقدمية كيفيية تسيمية ووصيف  كتاب يف تواريخ اي  ماء وايرواة فيحتاج ك ير 

 ايحر  يكي ال يشتب  ما ريره..

 :قاا ايحافظ اي راقي
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،،،،ِن بَِم،،،،ا ُص،،،،وَرُتُه ُمْؤَتِل،،،،ُ   - 876 ْْ  َوا

 

 

 َخّ ،،،،،م َوَلكِ،،،،،ْن َلْفُظ،،،،،ُه ُمْخَتِل،،،،،ُ   

 :و ذا ايفن كما دبق ي سر ضبل  يكن مما ي ين ع ب ضبل  لمور عخاصة  ذا ايفن اعتدب ب  عداية   

ت قب لن يكون ت قي ايلايب يهذا اي  م عن طريق ايشيوخ ال عن طريق ايكتبع ألن ايلايب إذا  مدها:

واة ولديماء ايميذكورين يف ايمتيون مين فإني  ديسيما ميدهم لديماء ايير   عع م ايحديت عين طرييق ايشييوخ

 عألن ايشيخ بسبب مماردت  ايلوي ة قد ضبط م ل  ذه األميور عوابايرجاا لو ايدساء ديسم ها ع ب ايص  

كان لك ير  ن  ولما م   عق ايكتباي  م عن طرييهذا هذه األدماء ممن كان لك ر لخذه يف ذي  إنما يك ر اييلأ 

 فهذه ودي ة. ؤهعفإن  يقل خل علخذه يهذا اي  م عن ايشيوخ

ايكتيب ايتيي تييدم ضيبل    مظيانما لشيكل ع يي  اديم مين األديماء يراج ي  يف: لن  ك   الوسيل  الثاني 

ميا األييام  ع يكينمشيك ةك يرة لدماء ع ي   دتمر   ه  فإن  يف بداية لمر   عوايتي دددب  ع يها ب د ق يل إن شاء اهلل

بحيت لن  ال يحتاج ب يد ذيي   عوافرة ل من ضبط  ذه األدماء جم ة  وحص   واي يايي يكون قد ضبط جم ة  

حرر يا ي  حتيب فيراجيا ايكتيب ايتيي ت تديي ب يبط  يذه األديماء  عألن  قد ضيبط لر بهيا عإيب ك ير مراج ة

 وال ييل هبا. فإن  ديحفظ ضبلها  عثم ب د ذي  بك رة ايمراج ة عهاويتقد

كبييرة  وييذي  اعتديب اي  مياء بي  عدايية  ع «جلي،ل ف،نب »قياا:  ؒ  ذا اي  م كما قياا ابين ايصيالح 

ا بيين لييد  ط بية اي  يم ت  اي  وما ز   عوصدفوا في  مصدفا  ك يرة وموجيود  ع ذه ايمصدفا  رايبهيا موجيود 

 «اي  يل»لدي صياحب كتياب ومين لوائيل مين صيدف يف ذيي  اييدارق عيف ايمكتبيا  وموجيود   ا  ب  لك ر ا ط  

و ييو ملبييوع يف خمسيية  «ايمؤت ييف وايميت ييف»صييدف كتيياب  عمائييةمتييويف دييدة خميي  وثمييانين وثالثاي

 .مج دا 

يا بياي دوان نفسي  بن د يد األزد  ايمتوىف ديدة لرب وجاء ب ده عبد ايندي  مائية وتسي ةع وصيدف لي  

 .يف مج د واحد ي  عدة طبقا  كانت ايلب ة ايقديمةو «المؤتل  والمختل »كتاب 

 «ايمؤتديف»وييي  ايمؤت يف  «ايمؤتديف»وصدف كتاب  عثم جاء ب د ما ايحافظ اييليب ايبنداد 

وع يب اييدارقلدي يف كتابيهميا ميا فاهتميا و يذا ايكتياب  عوادتدرك في  ع ب عبد ايندي «ايمؤتدف»بايدونع 

 .عددنا يف ك ية ايحديت في  ردائل ع مية لمميلو  وع  
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 «اإلكمياا»وصيدف كتابي   عمائة ودتة ودب ين  جري ار بن ماكوال ايمتوىف ددة لرب مياأل موجاء ب د 

ا لن  لجود كتب ايمتقدمين ولكم هيا كتياب د  ومر ب   يألميير بين مياكوال و يو ملبيوع طب ية  «اإلكمياا»ا دابق 

 .با يف دب ة مج دا ط   ؒ  يوحقق  ايشيخ ايم  م

ييا  «إكميياا اإلكميياا»ع ييي  كتاب ييا دييماه  ذي ييلقليية وبيين ميياكوال جيياء ابيين ن  اوب ييد األمييير  ويسييمب لي  

 .مائة وتس ة وعشرينوابن نقلة تويف ددة دت «االدتدراك»

ي يا ايحيافظ مدصيور بين دي يم ايهميداين ايهميداين ثم ذي  وي ير  بيابن  -باييداا ايمهم ية-ل ع يي  لي  

و يذه  عة ودب ة وديب ينمائوابن اي مادية  ذا تويف ددة دت «تكم ة اإلكماا»عمل كتاب دماه واي مادية 

 .يف ردائل ع مية تم ن  ع  : إايكتب ك ها ملبوعة وموجودة إال كتاب اييليب ق دا

ا ايحافظ ايذ بي تويف ديدة ديب ف كتاب ا ميتوصد   ؒ ثم جاء ب د  ؤالء ايحافظ ايذ بي  مائة صر 

ميد يف ضيبط اعت ؒ  بي يكين اييذ   عو يو ملبيوع يف مج يدين «ايمشيتب »وثماين ولرب ين ودمب كتاب  

ع ب ضيبط ايق يم ي ديي ي يا ايحركيا  ع يب  يذه األديماء واأليقياب  ةوايميت ف ةف ذه األدماء ايمؤت   

ظ ع يب افانتقيده ايحفي عو كيذا ..م ال  بايم داه بايم   ة ب يم ايموحيدةيقوا ال يدو  عضبط ق م عسبوايدِّ 

فجياء  عييال  اي يبط بيايحرو قرل اييط ع ب خال  ما  و ع يي  بوقد ي   ع ذا ألن ضبط ايق م قد ييتل

و يو بم ابية  «توضيي  ايمشيتب »ر ايدين وصدف ع ب كتاب ايمشتب  ي ذ بي كتياب ديماه اصايحافظ ابن ن

وييي  ب يبط  عونو في  ع ب ضبط  ذه األدماء واألنسياب بيايحرو  «ي ذ بي»كتاب ايمشتب  يايشرح 

ايمحيدثين يف ضيبط ايمؤت يف  و يو لوديا كتياب عديد عو يذا ايكتياب ملبيوع يف عشيرة مج يدا  عايق م

 .مائةتويف ددة إثدتين ولرب ين وثمان صر ايدين و و قداكتاب ابن ن وايميت ف

صييره ايحييافظ ابيين حجيير وعمييل عمييال  مشيياهب ا ي م يي  ودييماه كتابيي  تفصيييل ايم تبيي  ع ييب كتيياب اوع

 .مائة واثدتين وخمسينددة ثمانايمشتب  وايحافظ ابن حجر ت رفون لن  تويف 

 .ؒ لك ر بسل ا من كتاب ايحافظ ابن حجر وابن ناصر ايدين لودا ولوعب يكن كتاب 

ا  ذه ل م ايكتب يف  ذا ايفن فإذا مر بلايب ايحيديت اديم يف إديداد لشيكل ع يي  ضيبل  لو نسيب   عإذ 

 ة لو ايميتصيرة يكيي ي ير  ضيبط  يذا االديم وي بتي  ع يب ايوجي  راجيا م يل  يذه ايكتيب ايموديفإن  ي  

ا من  ذه األدماء قيد ت  أل عايصحي  وايصواب يا آخير مي ال   عفصيح  ن ك ير  ير  ويج يل اييراو  راوي  بديا يف م 

البين ايسيدي  «اييوم واي ي ية» دد يقوا ايكتاب يف كتابإدداد يف لثداء تيري  حديت لحد ايرواة وإذا يف ايس  



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1132 

د ا  :يقوا ث  ا البنف ما بح دا ع علحمد بن محمد بن شاكرحد  ايسدي هبذا االديم ميا  من يص   لن يكون شيي 

مشايي  وتالميذه وإذا ب  قد صحفع ولن ايصواب يف ادم  لحمد بين ويف وجدنا ف ما دقق يف  ذا ايراو  

جيد لن ايميؤيفين يف ايمؤت يف وايميت يف تف عوآخره نيون وييي  راء -بايسين ايمهم ة-محمد بن داكن 

كن بشياكر فيدبهيون ع يي  يكيي ال يقيا يذكروني  يف موضي   ألني  يشيتب  ديا «أحمد بن ساكن»يذكرون  ذا 

 تب ألن  ما حفظ  ذا االدم وما ضبل  وقا يف م ل  ذا ايتصحيف.افهذا ايك عايداقل يف  ذا ايتصحيف

 نمر ع ب  ذه األدماء بحسب ما يمكددا من ايوقت.

ُه َفَثقِّلِ يقوا: )  (.َنْحُو َسَلََا كلُّ

 ت ف وايميت ف إيب قسمين:ايذين تك موا ع ب  ذا ايدوع قسموا ايمؤ : و لوال  

 حصل كل ادم بحسب .وإنما  و ي   ع: ما يي  ي  ضابطع ما يم يمكن لن ت بل القسم األول

،كل من اديم  ديالم يف  :قاا م ال  قيد م ل لن ي  ب: ما يمكن ضبل  اينوالقسم الثَّ  فهيو فيالن  نيْ َح يْ حِ الصَّ

ي عوفالن ،ميا  «ايموطيأ»م يف ال  لو كل من اديم  د  في يبط بحسيب ايكتيب ع فهيو فيالن وفيالن نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ايمشهورة. 

( ي ديي كيل األديماء كله فثق،لقاا: ) -تيفيف ايالمب-( دالم َلانحو َس يقوا بايدسبة يسالمع قاا: )

م  م ويي  دال  إال  -بيايتيفيف–ايتي ورد  هبذا االدم األصل فيها ايت قيلع ايت قيل ايتشديد لن تقوا دال 

ألني  كيان مين ع مياء  عرب ي( فبدل ب بد اهلل بن دالم ايح  ربْ لبني سََلا الَح ة قاا: )عدة من األدماء و ي خمس

وتقيوا  عوخليأ لن تقيرل -بيايتيفيف–ف بيد اهلل بين ديالم  عرب  يذي  دماه بايح   عثم لد م ع◙اييهود 

 م بايتيفيف ال بايتشديد.م و و عبد اهلل بن دال  عبد اهلل بن دال  

 (.والمعت لي أبا ْليقاا: )

م وييي   ا مما عر  بايتيفيف جد لبب ع ي ايم تزيي فإن ادم  محمد بن عبد ايو ياب بين ديال  لي  

م.  دال 

 قاا: 

 َوْه،،،،َو األََص،،،،لُّ يف أبِ،،،،ي البِيَكنْ،،،،ِدي  .................................... 
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م ايبكديد  شييخ اإلميام ايبييار  :كدد  ي دي ب يلبي ايب اخت فيوا يف فيإن ل يل اي  يم  عمحمد بن دال 

مع وقيل :ضبط ادم لبي  فقيل م : و بايتيفيف دال  يكن األص  عدد لك ر ايمحدثين لني   ع و بايتشديد دال 

م ايبكدييد  ايمتييويف دييدة مييائتين ودييب ة وعشييرين و ييو لحييد مشييايخ اإلمييام محمييد بيين دييال   :بييايتيفيف

 .ؒ ايبيار  

م بايتيفيف. :قاا ترجي  كون  بايتيفيف لن  نقل عد  لن  :ومن أوجه الترجيل  إن ادم لبي دال 

ييا ميين لوجيي  ايتيفيييف نقييل عديي  لنيي  بييايتيفيف ال  ععيين ونجييار و ييو لحييد ل ييل ب ييده للنيي  نقيي :ولي  

 .بايت قيل

 ثم قاا: 

 واْب،،ُن َأبِ،،ي اْلُحَقي،،ِ  واْب،،ُن ِمْه،،َكمِ  - 879

 

َلمِ   ْْ ي،،،،ِه َف،،،،ا
 واألَْش،،،،َهُر التَّْه،،،،ِديُد فِ

،،ِد ب،،ِن َن،،ا - 880   ِهَض َفِخ،،ْ  واْب،،ُن ُمَحمَّ

 

 َأْو ِزْدُه َه،،،،اًء َفَك،،،،ذا فِي،،،،ِه اْخُتِل،،،،ْ   

م  ثة:من ذكر بايتيفيف ما  ؤالء اي الإن م :يقوا  الم بن محمد بن نا ض ميا قب ي  قب ي  قياا وديال  د 

ييا بييايتيفيف م بيين م   عبيين لبييي ايحقيييق اييهييود   ييذا لي   ييا وكييذي  دييال  ورجيي   -بييايتيفيف–شييكم لي  

م بن مشكم يذي  قاا: واألشهر ايتشديد في  فاع م.  ذا -بايتشديد–ب  هم لن    دال 

،،ِد ب،،ِن َن،،اِهَض َفِخ،،ْ   - 880  واْب،،ُن ُمَحمَّ

 

 َأْو ِزْدُه َه،،،،اًء َفَك،،،،ذا فِي،،،،ِه اْخُتِل،،،،ْ   

م بين محميد بين نيا ض ايصيحي  لني  بيايتيفيف  وييم يكين فيي  اخيتال  يف  عي دي لن من دمي بسال 

بين محميد ب ديي ا -بتياء ايتأنييت- محمد لو دالمة  بن م ل  و دال  وإنما االختال  يف   عتيفيف  وتشديده

  ؤالء اييمسة ذكروا بايتيفيف.ع ما اخت ف في  يف تشديده وتيفيف 

 ُقْل،،،،ُت: ولِْلِحْب،،،،رِ اْب،،،،ِن ُأْخ،،،،َت  - 881

   ِ  َخفِّ

،،،،يِّدي والنََّس،،،،ِفي  ٍَ َج،،،،دُّ السَّ  َك،،،،َذا

 

 

م ابن لخت عبد اهلل بن ديالم  :ء اييمسةر  بايتيفيف رير  ؤاليزيد ايحافظ اي راقي لن ممن ع   دال 

م ايسيد وي دي وكذي  جد  ايسيد    .مائةما  ددة لربا عشر ودت عبجد ايسيد  د د بن ج فر بن دال 

م ايد  والنس،فيوي دي بقويي : ) سيفي ( محميد بين ي قيوب بين إديحاق بين محميد بين موديب بين ديال 

هم إييب لن قياا:  دحاقسب إيب جده محمد بن ي قوب بن إالمي حتب ن  ايس   الم ايدسيفي بين ديمحميد ايم 

 .سالمب ذا ما يت  ق ع ايسالمي نسب إيب جده
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م  -كما تقدم-ر  هبذا االدم يكن لش  من ع   كديد  يومحميد بين ديالم ايب ◙عبد اهلل بين ديال 

 لو رير  ذين فنير مشهورين.  عولما رير  ؤالء فنير مشهورين عشيخ اإلمام ايبيار 

 ثم يقوا:

َم،،،اَرَا اْكِس،،،رِ  - 882 ِْ ،،،ْيَن ُأَب،،،يِّ ْب،،،ِن  َْ 

 

،،،،،،،،،،َ  َكرِْي،،،،،،،،،، ب َكبِّ،،،،،،،،،،رِ   َْ  َويف ُخَ ا

مارةع فيقيوا يي   مارة وع 
ميار :من األدماء ايتي تشتب  ع  ميارة وع   ة يذه األديماء ايتيي هبيذا ايرديم ع 

ي عك ها باي م ميارة فهيذا مين اي يوابط يو ل   اواحيد   اإال راوي  ي  فيي  وتسيم ئال تيلي :يقيوا يي ع بيي بين ع 

مارة.  ع 

يز ر  يز وك  ر  ا مما يشتب  ك  يز من قبي ية خزاعية  :فأعلاك ضابط علي   ر  كيان خزاعي يا بيأن و و لن  إذا كان ك 

يزع وإذا كان رير ذي  فهو  -بايتكبير–فهو  ر  يز. فهذا من اي وابط يم يل  يذا االديم ألن  -بايتصنير0ك  ر  ك 

يز ر  يزع عدد م ك  ر  ا ك   .وعدد م لي  

 تي تأت ف وتيت ف حزام وحرام ايفرق بيدهما  ذا ايدقلة لو ايكسرة وايفتحة فقاا: من األدماء اي

 َوفِ،،،،،،ي ُق،،،،،،َرْيَذ َأَب،،،،،،دًا ِح،،،،،،َ ااُ  - 883

 

   .................................... 

ي دي حيت ما جاء قريش فهو األصل في  لن  بايحاء ايمهم ة ايمكسورة وايزا ع وإذا جياءك لنصيار  

رام ابن حرامهم ة وايفهو بايحاء ايم     بط هبا  ذا االدم.من اي وابط ايتي ي   :فهذا يقوا ي ع راء ح 

ا مما يأت ف وييت ف لدماء ثالثة قبائل و يي  واي بسييع  يععيد  نسيبة ي  دسييع واي يشيي ديي لي  

  ذه تأت ف وتيت ف فأعلاك ضابطع قاا:  عبايياء وايشين ياي دسي بايدونع واي بسي بايباء واي يش

نِْس،،،ي  بِنُ،،،وَن، وبَِب،،،ا - 884 َْ ،،،اِا  ،،،ي الهَّ
 فِ

 

 .................................... 

 ويي  عبسي ا ويي  عيشي ا. عي دي: ايشاميون لك ر ما يكون عدد م لن يكون ايراو  عدسي ا

 -اءبايبي–هذه ايدسبة اي بسي لك ر ما يكون من ل ل ايكوفة إذا كان كويف فاعر  لن  عبسي فايباء بولما 

 .شين ايم جمةة من تحت واين بصري ا فهو عيشي بايياء ايم داولما إذا كا

 ثم لعلاك ضابط فقاا: 

 فِ،،ي َبْص،،َرَا َوَم،،ا َلُه،،ْم َم،،ِن اْكَتنَ،،ى - 885

 

بِْي،،،،،،،َدَا بَِف،،،،،،،ْتَل والُكنَ،،،،،،،ى  َْ  َأَب،،،،،،،ا 
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ايكديية فهيي فحييت وجيد   يذه  -بفت  اي ين-راو  يكدب لبا عبيدة  نيْ َح يْ حِ الصَّ ي دي: ال يوجد يف 

بيدة ك ير ييدة ع  بيدة بيال  األدماء كما ديأتيدا من األدماء ع  ميا وجيد  يكن يف ايكديب حي  عباي م لبو ع 

بيدة بيدة يقيوا يف ايشيرح: عفإن  لبو ع   نوم،ن ذل،ك م،ن إكتن،ى ب،أبي ْبي،دا فكله،م بض،يم الع،ي» ويي  لبا ع 

 .«مصغرا

بيدةاي يفي دي: حتب يف رير ايكتب ايستة ي دي ما عدد م  بييدة لميا  عمحدثين لبو ع  وإنميا عديد م لبيو ع 

 ايفت  فال.

ْفرِ بالَفْتِل  والكنىثم قاا: ) ي السَّ
 (.فِ

فر ي دي مما يشتب  قياا ابين ايصيالح: وجيد   فر وايس 
ا بايدسبة ي كدب يقوا ومن ذي  ايس  ي دي: لي  

 ايكدب من ذي  بايفت  وايباقي باإلدكان.

فر فر باإلدكان. ي دي لهنم عدد م لبو ايس   ما عدد م لبو ايس 

ي عثم قاا:  و األصل في  ادت داءا  يكدها ي دي ع ب خال  ايراج  فر فهيي فإذا وجد  كدية لبيو ايس 

 ويي  باإلدكان بيال  األدماء كما ديأيت إن شاء اهلل. -بايتحري  وايفت -

ا من ايقواعد يقوا:   لي  

ْفرِ بالَفْتِل َوَما َلُهمْ  - 886 ي السَّ
َسْل  فِ ْس،،،،لب َفُجَم،،،،ْل   َْ ِْ  إَلَّ اْب،،،،ُن َذْك،،،،َواَن َو

يفميا عديد م إال راو  واحيد باديم األكيل ايم يرو  اي    لًس َْ ي دي إذا وجد   ذا االدم   ل و يو س 

يف  عل بكسير اي يين ايمهم ية وايسيكونسيلما باقي األديماء ف    عل بن ذكوانس  ع   ل بين ذكيوان  يذا ع يب س 

 .يت فإهنا بكسر اي ين ودكون ايسينمذكورة يف كتب ايحداياء ايتي قي األدماولما ب عاالدم ايم رو 

ا عدد ايمحدثين قاا:   من اي وابط لي  

ثَّ،،،،،ااُ  - 887 َْ ِل،،،،،ْي  َْ  َوالَع،،،،،اِمرِيُّ ْب،،،،،ُن 

 

   .................................... 

 -وايديون ةجميبياينين ايم -ي دي: حيت ما وجد   ذا االدم ايذ  صورت   كذا ع  ام فاألصل لن  

ا و و ع   رد ام(  ام تكتبان بيدف  األحير  لو وع    رد امفإن  باي ين واي اء  عام بن ع ي اي امر إال راوي ا واحد 

ام باينين ايم جمة وايديون وع يام بياي ين ايمهم ية د  فإن ر عقطيكن ايفرق بين لحرفها  و ايد   عبدف  ايردم

 واي اء ايم   ة.

 ثم قاا: 
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ُروا َوَزْوُج  - 888  َمْس،،،ُروَث َقِمْي،،،رب َص،،،،غَّ

 

رُ   م َوَلُه،،،،،،ْم ُمَس،،،،،،وَّ  ِس،،،،،،َواُه َض،،،،،،مَّ

ة مسيروق بين األجيدع جيق ميير إال يف زو (فاقرله بايتصنير)ي دي حيت ما جاءك  ذا االدم و و قمير  

ير بايتكبيرفإهنا )  مير بايتصنير.لما باقي األدماء فإن  ق   (ق م 

 قاا: 

رُ  ...................  ......................................  َوَلُه،،،،،ْم ُمَس،،،،،وَّ

ْب،،،ِد الَمِل،،،ِك  - 889  َْ  اب،،،ُن َيِ ي،،،َد واْب،،،ُن 

 

 َوَم،،،ا ِس،،،َوى َذْي،،،ِن َفِمْس،،،َورب ُحكِ،،،ي 

ر بتشييديد ايييواو ايمفتوحيية ومسييور بييايتيفيف وكسيير ايميييم تشييتبهان يف ايردييم فييايفرق بييين   مسييو 

موجيودون لو ايم يروفين كيل اييرواة ايم يروفين يف كتيب كيل اييرواة اي :االدمين يف ايحركا  فيقوا ي 

ر  و  س 
يو   -بكسر ايميم ودكون ايسين وفت  ايواو-ايحديت  م م  س  يو  إال اثدين و ما م  س  ر بين ر بين يزييد وم 

 ايم  . عبد

ا بايدسبة ي حماا وايجماا قاا:   لي  

َوااِ  - 890  يف ال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رُّ

 

 

 َه،،،،،،اُروَن والَغْي،،،،،،ُر بِِج،،،،،،يَم َي،،،،،،اتي 

ي -بيايجيم–اا ا  ي ايجم  ه  لر ب ايرواة ايدسبة ايتي يشتهرون ب  ي دي   اا وابدي  موديب إال  يارون ايحم 

يي ،،اَل اا ف ييذي  قيياا: )بيين  ييارون ايحم  ولمييا بيياقي ايييرواة في قبييون  ع( فإنيي  بايحيياء ايمهم ييةَوَوَص،،ُفوا الحمَّ

   اا.بايجم  

ا قاا:   لي  

 َوَوَص،،،،،ُفوا َحنَّاط،،،،،م اْو َخبَّاط،،،،،ا - 891

 

ي   َس،،،،،ى وُمس،،،،،ِلمم َك،،،،،َذا َخيَّاَط،،،،،اِْ

وايمقصود بذكر  ذا ايبيت لن  قد تجتميا األوصيا  اي الثية  :  قاادايقوا: ومن ذي  ايحدا  وايي 

عيسيب بين  :وذيي  يف اديمين و ميا عصيب ا كيفميا وصيفم  ايالفظ ويكون  عيف ادم واحد فيؤمن اين ط في 

 دي  ذا عيسب بن لبيي عيسيب ومسي م بين لبيي مسي م ي عا ب  ومس م بن لبي مس م ايي عا لبي عيسب ايحد  

ا  ويكيون إني  اييب ي :وتسيتليا لن تقيوا عا  ويكيون صيوابعيسب بن لبي عيسب ايحد   :تستليا لن تقوا

يا  عألني  اشيتنل هبيذه ايصيدائا اي الثية ؛ا  ويكيون صيواب اإني  اييي ي :وتستليا لن تقيوا عصواب ا فكيان خياط 

 اط ا وحداط ا.ب  وخ
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   ثم قاا:

،َلِميَّ اْف،َتْل يف اَلْنَص،اِر َوَم،نْ  - 892  والسَّ

 

 َيْكِس،،،،،،ُر َلَم،،،،،،ُه كَأْص،،،،،،ِلِه َلَح،،،،،،نْ  

يايس   م   -بايفتحان–سب إيب األنصار فهذه ايدسبة اقرل ا  كذا ي دي: لن من ن      مي وال ي ال تقرل ا ايس 

ي د  مة من األنصار دي  مة بكسير نسبة إيب بد -بايكسر-فإهنا بفتحان نسبة إيب بدي د   مة  ع ميتقرل ا ايس  

ر  عايالم ر بدي نم  ا م ل ما يجر  يف بدي نم  ير -بكسر ايمييم-و ذا يجر  لي    عبفتحهيا  ايدسيبة إيييهم ايدم 

 .فهذه قاعدة يف ايدسبة عبايفت  ي  مايدسبة إييهم ايس   -بكسر ايالم-وكذي  بدي د  مة 

 ويذي  من اي حن يقوا: 

 َوَم،،،نْ  ..................................

 

 َيْكِس،،،،،،ُر َلَم،،،،،،ُه كَأْص،،،،،،ِلِه َلَح،،،،،،نْ  

 ويحن إذا قاا ايس  مي فهذا يحن وخلأ.  عي دي: لخلأ يف اي نة 

،ل قية يف  يذه م   ت      ذه األدماء وايدسب ايتي م   ويف رير ميا مين ايكتيب  عويف رير ميا نيْ َح يْ حِ الصَّ

ي يذه األديماء ايتيي م  وايمسانيد فهذا ضبط  «ايم اجم»و «دنايس  »و «ايموطأ»و ت واألنسياب ميا دييأيت   

هبيذه  ؒ وييذي  اعتديب ايقاضيي عييا   عمدزية  ذه ايكتب اي الثيةي ينوايصحيح «ايموطأ»يخاص  ب

صييدف  ايقاضييي عيييا  يف ضييبط  «مشييارق األنييوار» و ييو كتيياب عف يف ذييي  كتاب يياوصييد   عايكتييب اي الثيية

،»و «ايموطيأ»األدماء واأليفياظ يف ايكتيب اي الثية ل   وكتابي   ؒ وييذي  ابين ايصيالح  «نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا يف ضييبط  ييذه األدييماء ايتييي  «األيفييية» ييذه لصييل  اعتمييد ع ييب ايقاضييي عيييا  يف كتابيي  ايمشييارق ك ييير 

 يذكر ا.

 قاا:

 َوِم،،،،،ْن ُهنَ،،،،،ا لَِمالِ،،،،،َك َوَلُهَم،،،،،ا - 893

 

،،،،،،ارًا اْف،،،،،،رِْد َأَب ُبنْ،،،،،،َداِر ُهَم،،،،،،ا   َبهَّ

 َأُب،،،و الَحَك،،،مْ َوَلُهَم،،،ا َس،،،يَّاُر أْي  - 894 

 

 َواْب،،،،ُن َس،،،،َلََمَ  وبِاْلَي،،،،ا َقْب،،،،ُل َج،،،،مْ  

 :قط ثالثة لدماءي دي: من األدماء ايتي تأت ف يف اييط وتيت ف يف ايد   

 ويسار. عاردي  و عبشار

 :ايتميز بيدها من حيت ايدقط فيقواع فنقط ين تميز بيدهابال يو كتبتها 

 .ددار فقطب ب   ق  ر ايم  لما بايدسبة بايبشار فايم رو  محمد بن بشا»

 .ار وديار بن د مةار لبو ايحكم دي  ولما دي  
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 .-بتقديم ايياء ع ب ايسين-ار ايباقي يسار س  وايباقي فإن  ي  

ا بايدسبة  د ا:كما  ارلسيَّ إذ   .ار وكديت  لبو ايحكمار بن لبي دي  عددنا دي   ق   

 ..ود يد بين يسيار عوعلاء بن يسار عيسار سار م ل د يمان بنوديار بن د مة وباقي األدماء فهي ي  

 إيب آخره.

 ثم قاا: 

 َواْب،،ُن َس،،ِعيَد ُبْس،،ُر ِمْث،،ُل الَم،،اِزينْ - 895

 

 َواْب،،،،،ُن ِمْحَج،،،،،نِ  
ِ
َبْي،،،،،ِد اهَّلل ُْ  واْب،،،،،ُن 

ِج،،،،مِ  - 896  ْْ . َوُبَه،،،،ْيرًا ا  َوفِي،،،،ِه ُخْل،،،، ب

 

 يف اْب،،ِن يس،،اَر واْب،،ِن َكْع،،َب واْض،،ُممِ  

 عسييرسيير ون  شيير وي  ميا  يو لك ير مين ذيي  م يل ب  بسير يشيتب  ببشير ويشيتب  ب   :من األدماء ايتيي تشيتب  

 .-ب م ايباء ايموحدة-وب سر  -بكسر ايباء ايموحدة-شر ر ب  س  ايدسبة يبشر وب  بف

،كيل األديماء ايتيي يف  : صحيحين يقوايبايدسبة   :فإهنيا ب سير ع يي ب شير إال لرب ية لديماء نيْ َح يْ حِ الصَّ

ي ديي بسير واييد عبيد اهلل بين ب سير  (الم،ازين)(. ي ديي بسير بين دي يد وبن س،عيدواو ما كما نظمهم قاا: )

اييدي يع ي ديي بسير بين محجين  (اب،ن محج،ن)سر بن عبيد اهلل ايح رمي وي دي ب   (ابن ْبيد اهَّلل)ايمازين و

جمية ين ايم شيبايباء ايموحيدة واي-فاألصل لن  ب شر  عب شر لو ب سربلما باقي من يسمون  عفهذه لرب ة لدماء

بييد اهلل ايح يرمي وبسير وب سر بين ع   عسر ايمازينب سر بن د يد وايد عبد اهلل بن ب   :إال  ؤالء -ع ب ايجادة

 بن محجن.

 ييف يف  ييذا ايرابييا فييذ ب ماييي  وقييد اخت   :( ي دييي بايدسييبة البيين محجيين قيياا ْل،،وفي،،ه ُخ قيياا: )

رجيا عدي  إن اي يور   :اا اييدارقلديشر كايجادةع وقيوقاا دفيان اي ور : ب   عوايجمهور إيب لن  بايمهم ة

 قاا: ع فهذا م دب قوي  وفي  خ ف

ِج،،،،مِ  ...................... ْْ  َوُبَه،،،،ْيرًا ا

 

 يف اْب،،ِن يس،،اَر واْب،،ِن َكْع،،َب واْض،،ُممِ  

ا من األدماء ايتي تشتب  من ايمؤت ف وايميت ف ب    شير يشتب  ما بشير بيايتكبير ويشيتب  ميا يسيير لي  

ا ما   شير.نسير فال بد من ضبط  ذه األدماء األرب ة بشير ويسير ونسير وب  ويشتب  لي  

( ي دي اج    بايشيين ايم جمية اإلعجيام  يو اييدقط قالوا بهير أْجمِ ) -بايتصنير-شير لما بايدسبة يب  

ا.  كما مر بدا دابق 
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يف ايتفصييل لما رير ما فسيأيت كميا ع شير بن ك ب  ذان باإلعجام وايتصنيرشير بن يسار وب  ب   :فيقوا

 .فيما ب د

يا فهيو ي   -من تحت وايسيين ايمهم ية ةبايياء ايم دا-سير ( ي  وأما يسيرقاا: ) سيير بين عميرو ويقيرل لي  

ا ي  سير ويقرل ل  ي  ع دير بدا ايياء  مزةل    سير بن جابر.دير كذي  لي  

 لما بايدون قاا: 

 ْن ُنَس،،،،،،ْيرُ والنُّ،،،،،،وُن يف أب،،،،،،ي َقَ ،،،،،،  .................................... 

يفإذا جاءك  ذا االدم ق   عسير وايد قلن بن نسير و ن   :قاا  ا بين ن   ن  ل  يير  اع سيير تدتبي  فيال تقيرله ي س  يسيير 

ير  
ا فهو وقلن بن نسير بايدون وايسين ايمهم ة اوال ب ش   .وال ب شير 

ي ولي دي ما دوى  ؤالء اي الثة  :شير فهو ايجادةلما ب   ميا قبيل فهيو بشيير في تبل ذه األديماء ايتيي ض 

 ع ب ايجادة.

 ثم قاا: 

ِل،،،،ْي ب،،،،ِن َهاِش،،،،َم َبرِْي،،،،ُد  - 898 َْ  َج،،،،دُّ 

 

 َواْب،،،،،ُن َحِفْي،،،،،ِد األَْش،،،،،َعرْي ُبَرْي،،،،،ُد  

يد :من األدماء ايتي تشتب   يد وب ر  فإن  بايتكبير وايباء ايموحيده مين لديفل  عريدف  ي بن عاشر بن ب   عب ر 

 .وايراء

ييد عب  ب يده لديماء يشيتب  بيزييدوتالحظون لن  ذا االدم بريد يشيت كميا دييأيت -ويشيتب   عويشيتب  ب ب ر 

،يكن ضبط ي  لن ع ي بن  اشم  يذا إذا جياءك يف  عف دة لدماء -بايرند فاديم  «ايموطيأ»لو  نيْ َح يْ حِ الصَّ

يد ع ي بن  اشم بن بريد.  جده ب ر 

 ثم قاا: 

 ْش،،،،،َعرْي ُبَرْي،،،،،ُد َواْب،،،،،ُن َحِفْي،،،،،ِد األَ   ....................................

ييد بين عبيد اهلل بين لبيي بيردن يم و ي ◙ي دي حفيد لبي مودب األشي ر    بين لبيي موديب  ةو ب ر 

 .األش ر 

  

 قاا: 

،،،،،َرهْ  - 899 َْ ْر َْ ،،،،،ُد ب،،،،،ُن   َوَلُهَم،،،،،ا ُمَحمَّ

. 

 ْب،،،،،،ِن البِرِْن،،،،،،ِد َف،،،،،،األَِمْيُر َكَس،،،،،،َرهْ  
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 :ابين مياكوال يقيوا -ايباء ثم ايراء ثم ايدونب-محمد بن عرعرة بن ايرند  فهذا  نيْ َح يْ حِ الصَّ ي دي يف 

ند ف ذي  قاا ) بيايفت  لني  بفيت  ايبياء فيي  -لني   :( ي دي ابن ماكوال وريره يقويونفاألمير كسرهإن  ابن ايب ر 

نيد  -بكسير ايبياء واييراء-د ايب رن ي :خال  ك ير لك ر من ثالثة لقيواا: قييل  -بفيت  ايبياء واييراء-وقييل: ايب ر 

 . -بكسر ايباء وفت  ايراء-ند وقيل: ايب ر  

  ذه ثالثة لقواا يف ضبط  ذا االدم.   ب كل  ف

ند :يقوا ابن ايصالح وقب   ايقاضي عيا  وقب هم ابن ايفرضي قاا  .األشهر ايكسر ايب ر 

فهذا  و األصل يف  ذا االدم ايذ  يشتب  وي دي  ذا االدم يسمب بي  رواة  عثم قاا: لما بايدسبة ييزيد

 ك ر.

 قاا:

 ُذْو ُكنَْي،،،،،،َ  بَِمْعَه،،،،،،رَ َوالَعالَِي،،،،،،هْ  - 900

 

اَء ُأْش،،،،،،ُدْد َوبِِج،،،،،،يَم َجاِرَي،،،،،،هْ    َب،،،،،،رَّ

ي دي األصل يف ايراء لن  بايتيفيف حيت جاءك ادم ايراء  يو بيايتيفيف إال لبيو م شير ايير اء ولبيو  

 .اي ايية ايراء فإهنما بايتشديد

 .ي ايية ادم  زياد بن فيروزولبو ا عبايدسبة ألبي م شر ادم  يودف بن يزيد

 لبو م شر ولبو اي ايية. :لما ايراء فك ير ايب راء بن عازب ايراء بن ماي  دوى  ذين

 قاا: 

ٍَ َوالِ،،،،،،ُد  - 901  اْب،،،،،،ُن ُقَداَم،،،،،،َ  َك،،،،،،َذا

 

ٍَ األَْس،،،،،َودُ    َيِ ْي،،،،،ُد ُقْل،،،،،ُت وَك،،،،،َذا

 اب،،،ُن الَع،،،َلَ واْب،،،ُن أبِ،،،ي ُس،،،ْفَيانِ  - 902 

 

و، َفَج،،،،،،،،دُّ َذا   ْم،،،،،،،،رب  وَذا ِس،،،،،،،،يَّانِ َْ

يقوا: إن من األدماء ايتي تشتب  من ايمؤت ف وايميت ف جارية وحارثة ي دي يف ايدليق ميا تشيتبهان  

فاألصيل يف م يل  يذا لني   عايفيرق بيدهميا  يو ايدقيا  جاريية وحارثية عيكدها يف ايكتابة تكتب بدف  ايكتابة

( فيإذا وجيد  ابين وبج،يم جاري،  اب،ن قدام، : )إال ما ميا اديت دب  هديا فقياا -بايراء واي اء ايم   ة-حارثة 

ا وايد يزيد يزيد بن جارية كذي .  قدامة جارية فهو بايجيم وايياء ويي  بايحاء واي اء لي  

فهيذا األديود بين  «ءبين اي يال وكيذي  األديود  »ثم اي راقي زاد لدماء ع ب ايحافظ بن ايصالح قاا: 

 .اي الء بن جارية ويي  حارثة
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ا وابن لبي فهيذا مين زييادا  ايحيافظ  عدفيان قاا: )وعمرو بن لبي دفيان بن لديد بين جاريية( ولي  

 اي راقي قاا:

 اب،،،ُن الَع،،،َلَ واْب،،،ُن أبِ،،،ي ُس،،،ْفَيانِ  - 902

 

و، َفَج،،،،،،،،دُّ َذا وَذا ِس،،،،،،،،يَّانِ   ْم،،،،،،،،رب َْ 

ألهنميا جيد ما واحيد ألن األديود بين اي يالء بين  (س،يان)وي    يقصد بقوي :  عي دي لهنما ابن جارية 

 ارية اي قفي جارية اي قفي  و نفس  جد عمرو بن لبي دفيان بن لديد بن جارية اي قفي ثم قاا:ج

،،،،َد ْب،،،،َن َخ،،،،اِزَا َل ُتْهِم،،،،لِ  - 903  ُمَحمَّ

 

   .................................... 

 عحيازم بايحياء ايمهم ية عقط حيازم وخيازممما يشتب  من األدماء وتيأت ف يف ايييط وتيت يف يف اييد  

ال يوجيد باييياء  «ايموطيأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ فحازم  ذا  و األصل و و ايك ير ففي  عخازم بايياء ايم جمةو

 :ويذي  قاا  ريرعمحمد بن خازم ايمكدب بأبي م اوية اي :ايم جمة إال واحد

،،،،َد ْب،،،،َن َخ،،،،اِزَا َل ُتْهِم،،،،لِ  - 903  ُمَحمَّ

 

   .................................... 

 وال هتم  . ي دي لعجم 

 ثم قاا:

 والِ،،،،،،َد ِرْبِع،،،،،،يو ِح،،،،،،َراَِ  اْهِم،،،،،،لِ   .....................................

را  ألن حيرا  وفييرا  قيرله بايحيياء ايمهم ية حيرا  وييي  ف يابايدقيل ي ديي لن رب يي بين حيرا   

ني  رب يي بين حيرا  فإ ع و خرا  بايياء ايم جمة وايراء إال وايد رب ي نيْ َح يْ حِ الصَّ فكل ما يف  عيشتبهان

 بايحاء ايمهم ة.

ا من األدماء ايتي تشتب  حريز وجريرع قاا:  لي  

َحبِ،،،،ي وُكنَْي،،،،هْ  - 904  َك،،،،َذا َحرِْي،،،،ُ  الرَّ

 

هْ   ،،،،دَّ
ِْ َق،،،،ْت َواْب،،،،ُن ُح،،،،َدْيرَ  لِّ ُْ  َق،،،،ْد 

حريز ايرحبي ي دي بي  حرييز  :إن من األدماء ايتي تشتب  حريز وجرير تشتب  يف ايدقط فقاا ي  :يقوا 

 .وايراءع ثم يف آخره زا  م جمةحبي فهذا بايحاء ع مان اير   بن

ُْ   ب وكني)قاا:   (.لقتقد 

فهدا لبيو  عبن حسين ي دي قاا: قاا لبو حريز مما ع ق ي  اإلمام ايبيار  لبو حريز ب د اهلل :ي دي يقوا

 .و و عبد اهلل بن ايحسين األزد  قاضي دجستان عحريز بايحاء وايراء وآخره زا 
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احذر لن تقرل  ذا ايت  يق خلأ فتقيوا:  :ي دي يقوا ي  عصحي  قاا: وقاا لبو حريز عن ايش بييف اي

 قاا لبو جرير فهو حريز بايراء وآخره زا .

ا مما يشتب  بحريز وجرير فمن األدماء ايتيي ورد  ع يب  يذا  عشب  ايراءاا ت  فإن  ذه ايد   عديرح   :لي  

 .ذا روى ي  مس م يف ايصحي دير إدير و و عمران بن ح  بن ح  اايدحو 

وتقيرل  عقرل باي اد وبايصادفهذه األدماء اي الثة ت   من المؤتل  والمختل  ُحَضين وَحِصين وُحصين

ر ذ يين بين ايمديلما باإلعجام خ ين بإعجام اي اد فهو لبيو داديان خ   :فيقوا ي  عكرةمصنرة وتقرل م  

 .روى ي  اإلمام مس م فهو ب اد م جمة

ين ع مان بن عاصم وذي  قاام  ه  م  لما بايصاد اي ص  وافت  لبا حصين ل  ع ميان بين عاصيم  : ة فأبو ح 

 .األدد 

ين عمران بن حصيين  ص  يين  يو األصيل ◙لما ايباقي فهو ح  ص   يين باي ياد لميا ح   عورييره فح 

صييين بييايفت  فهييو نييادر  ييين إال لبييو ال يوجييد ح   عوال يوجييد رير مييا م  ييينوضييرب ييي   عايم جميية وح 

صين ع مان بن عاصم عدادان صين إال لبو ح  صيين ع ميان بين  عوال يوجد ح  صيين إال لبيو ح  وال يوجد ح 

 .عاصم

ا ب صين وح ين ادم آخر و و يشتب  لي   صين وح  ا يشتب  مد  وايد ايصيحابي لدييد بين خ  ح   ير لي  

 .◙خ ير 

 ثم قاا: 

ٍَ َحبَّ،،،اُن ب،،،ُن ُمنِْق،،،َذ َوَم،،،نْ  - 906  َك،،،َذا

 

 َلََل َواْكِس،،،،،َرنْ َوَل،،،،،َدُه، واْب،،،،،ُن ِه،،،،، 

ا  بان :يقوا ي  لي   ب ان وح  بيان  عمن األدماء ايتي تشتب  من ايمؤت ف وايميت ف ح  فيت  ب-فيوجيد ح 

بان بكسر ايحاء. -ايحاء  ويوجد ح 

ا (نوافتل أبا حصي: )( قاا قبلانكذلك حبَّ قاا: )  يذا بفيت   عوكذي  افت  حبان بين مدقيذ :قاا لي  

بان بن وادا ومن ذريت  يقوا ع(ومن ولدهوكذي  ويده يقوا: ) عايحاء محمد بين يحييب  :ألن من ذريت  ح 

بان بن مدقذ إعادة  وكذي  حبان بن وادا بن حيان  ؤالء ك هم بفت  ايحاء قاا: عبن ح 

 َواْكِس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َرنْ   .................................... 
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َْ ِيَّ،،،،َ  َم،،،،َع اْب،،،،ِن ُموَس،،،،ى - 907  اب،،،،َن 

 

 .................  ................... 

بان بن علية فهو بايكسر  بيان بين عليية  عي دي: يقوا لما ح  بان بن موديب ح  وكذي  ابن مودب فهو ح 

وحبيان بين موديب ايميروز  لخيرج يي  اإلميام مسي مع ايبييار   علخرج يي  وذكيره ايبييار  يف ايصيحي 

 ومس م كال ما.

 قاا:

 ْن َرَم،،،،ى َس،،،،ْعدًا َفنَ،،،،اَل ُبْؤَس،،،،اَوَم،،،،  .................................... 

،يف  يي  ذكير   :ة قااق  شير  دا إيب حبان بن اي ر  ي    عائشية لن دي د بين م ياذ رمياه  يف حيديت  نيْ َح يْ حِ الصَّ

بان بن اي    رجل  
يا  و بفهذا ايمذكور يف  ذا ايحديت  عةق  ر  من قريش يقاا ي  ح  ايكسر يذي  قياا فدياا بؤد 

ا هبذا ايذ   عصحابيي دي لن  حيدما قتل  ذا اي ا و الك   نب.فإن  يداا بؤد 

 ثم قاا: 

ْب،،،،،دِ  - 908 َْ ِج،،،،،ْم يف اْب،،،،،ِن  ْْ  ُخَبْيب،،،،،م ا

ْحَمنْ    الرَّ

،،،،ِديو َوْه،،،،َو ُكنَْي،،،،ً  َك،،،،انْ   َْ  واْب،،،،ِن 

- جمية وحبييب واي م ضم اييياء ايم   -بايياء ايم جمة-بيب يقوا: إن من األدماء ايتي تشتب  خ   

 :-بفت  ايحاء ايمهم ة

ْحَمنْ بيب بن عبد ايرحمن قاا: )خ   :وا قاااألف ْبِد الرَّ َْ ِجْم يف اْبِن  ْْ بييب (ع ي دي: إذا جاءك خ  ُخَبْيبم ا

 .فإن  م جم ايياء يذي  قاا: اعجم عبيب بن عبد ايرحمنح   :في  فتقرله ئبن عبد ايرحمن ال تيل

ا خ   بييب بين بيب بن ع  وكذي  لي   ا ب م اييياء خ   ◙صياحب د  عيد ع خبيب بن عد  لي  

 .◙ن م ايذ  ي  ايقصة ايمشهورة يف لدره ثم قت   

ا كديَوْهَو ُكنَْيً  َكانْ ثم قاا: ) بيي :قييلفذا االدم هب ( ي دي لي   وه،و و يي كديية ي زبيير قياا: ) بلبيو خ 

بيع (كني  كان َلبن ال بير بييب حبييب لما ايباقي فهيو ح   ععبد اهلل بن ايزبير ¶دية ابن ايزبير ك   بلبو خ 

 إيب آخره... حبيب ايم  م يزيد بن لبي حبيب  علبي ثابت حبيب بن ايشهيد بن

 قاا: 

َبْي،،،رِ َوِرَي،،،اَح اْكِس،،،ْر بِي،،،ا - 909  َلْب،،،ِن ال ُّ

 

 َأَب،،،،،،،ا ِزَي،،،،،،،اَد بِِخ،،،،،،،َلََف ُحكَِي،،،،،،،ا 

 ديياة ميين لدييفل وربيياح بايبيياء ايم   (ري،،اح) :ي دييي ميين األدييماء ايتييي تشييتب  ميين ايمؤت ييف وايميت ييف 

 فل لما رياح قاا: ايموحدة من لد
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 َوِرَي،،،،،،،،،،،،،،،اَح اْكِس،،،،،،،،،،،،،،،ْر بِي،،،،،،،،،،،،،،،ا

 

 َأَب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا ِزَي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،اَد  

وري،اح ويكديب لبيا ريياح وييذي  قياا: ) عو و زياد بن رياح -بكسر ايراء-األوا  :لبو زياد قاا :ي دي 

زياد بين ريياح فهيو لبيو زيياد  يذا  :قاا( أبا زياد(؟ ي دي بقوي : )أبا زياديماذا قاا: )( يكن اكسر بيا أبا زياد

 كدية. دي لهنا ييست  ي 

 ديا يسيمب اوإنما  يي وصيف ي ديي لني  زيياد بين ريياح فيأبو زيياد   ع ذه ييست كدية (أبا زياد) :قوي 

ا بايياء ايم داه من لدفل.  رياح 

ا من األدماء ايتي تشكل  قاا:  .فإندا لط دا عونقف عدد  ذا ايبيت علي  

ْب،،،د - 910 َْ  َواْض،،،ُمْم ُحَكْيم،،،م يف اْب،،،ِن 

 قَ 
ِ
 ْد  ِ اهَّلل

 َك،،،،َذا ُرَزْي،،،،ُ  ْب،،،،ُن ُحَك،،،،يَم َواْنَف،،،،َردْ  

كييم   ي دي األصل يف  ذا ايردم حكيم لن  بايتكبير إال شيصين فإهنما ب يم ايحياء ايمهم ية و ميا ح 

كيم كييم بين عبيد اهلل روى يي  اإلميام  عبن عبد اهلل ورزيق بن ح  كيم ي ديي ح  كيم بن عبد اهلل ورزيق بن ح  ح 

كيم عمس م  .ذا كان وايي لي   ي مر بن عبد اي زيز رحمهما اهلل  عورزيق بن ح 

 نكتفي بهذا القدر
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َؤال  ؟ و رقم ايكتاب يف قواعد اإلمالء يقوا ما :السُّ

ا كييانوا  :الَج،،َواب لوال  ندبيي  إال لن ي دييي  ييذا ايمصييل   و ييو اإلمييالء  ييذه ك ميية محدثيية ي دييي قييديم 

ايرديم وكيفيية  ايمهيم ي ديي  يذا اي  يم و يو ع يمع ء آخيردم اآلن صار ع يم ايرديم شيييسمون  ع م اير  

هبيذا االديم  «قواعيد اإلميالء»تب صنير ي شيخ عبد ايسالم  ارون ديماه كتب في  ك   نايكتابة من لحسن م

وال يستندب عد  لنا عدد  نسيية مدي  وضي تها ع يب ايمكتيب عديد  ءع ذ  دئل عد  لخونا قواعد اإلمالاي

 من لجل ايمشكال .

َؤا  يماذا لطاا ايداظم يف ايتم يل هبذا ايدوع دون ريره؟ :لالسُّ

 ير  بايقيياس و ي ال ت   عو ي لن األدماء اييلأ فيها قبي  :سبب ايذ  ذكرناه يف ايبدايةي  :الَجَواب

 فمن لجل لال يقا طايب اي  م يف اييلأ فيها لطاا يف بياهنا.  عر ااويك ر مرور ا وتكر

َلم ْْ  واهَّلل َتَعالى َأ

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين وَصلَّى َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  .اهَّلل وسلَّم 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

،،ْلِت َواْض،،ُمْم َواْكِس،،رِ  - 911  ُزَبْي،،دب ْب،،ُن الصَّ

 

 

 

 َويف اْب،،،،،،ِن َحيَّ،،،،،،اَن َس،،،،،،ِليمب َكبِّ،،،،،،رِ 

َْ اْحَم،،،ُد إْئَتَس،،،ا - 912   َواْب،،،ُن َأب،،،ي ُس،،،َرْي

 

 ْب،،،،،،ِن ُيوُنَس،،،،،،اَبَوَل،،،،،،ِد النُّْعَم،،،،،،اِن َوا 

و َم،،،َع الَقبِيَل،،،ِ  اْب،،،ُن َس،،،ِلَمهْ  - 913  ْم،،،رب َْ 

 

 َواْخَت،،،،ْر بَِعْب،،،،ِد الَخ،،،،الِِ  ْب،،،،ِن َس،،،،َلَمهْ  

،،،،،ْلَمانِي - 914  ،،،،،اِمرَ َك،،،،،َذا السَّ َْ  َوالِ،،،،،ُد 

 

 َواْب،،،،،،ُن ُحَمْي،،،،،،َد َوَوَل،،،،،،ْد ُس،،،،،،ْفَيانِ  

بِْي،،،،،،،،،،،َداب ُمَكبَّ،،،،،،،،،،،رُ  - 915  َْ ُه،،،،،،،،،،،ُم   ُكلُّ

 

نْ،،،،،،َدُهمْ  
ِْ َبْي،،،،،،دب  ُْ رُ  َلكِ،،،،،،ْن   ُمَص،،،،،،غَّ

،،،،،،دِ  - 916  َب،،،،،،اَدَا أَب،،،،،،ا ُمَحمَّ َْ  َواْف،،،،،،َتْل 

 

َب،،،،ادًا َأْف،،،،رِدِ   ُْ  َواْض،،،،ُمْم َأَب،،،،ا َق،،،،ْيَس 

ْب،،،،،،َدهْ  - 917  َْ ،،،،،،اِمرب َبَجال،،،،،،ُ  ب،،،،،،ُن  َْ  و

 

،،،،،ُكوِن َقيَّ،،،،،َدهْ    ُك،،،،،ل  َوَبْع،،،،،ضب بِالسُّ

َقْي،،،،،،لب الَقبِْي،،،،،،ُل َواْب،،،،،،ُن َخالِ،،،،،،دِ  - 918  ُْ 

 

 َك،،،،،َذا أُب،،،،،و َيْحَي،،،،،ى َوَق،،،،،اِف َواِق،،،،،دِ  

،،،،،ي - 919   َلُه،،،،،ْم َك،،،،،َذا األَْيل،،،،،يُّ َلَ األُُبلِّ

 

 

ا َفاْجَع،،،لِ    َق،،،اَل: س،،،َوى َش،،،ْيَباَن َوال،،،رَّ

ارًا اْنُس،،،ْب اْب،،،َن َص،،،بَّاَح َحَس،،،نْ  - 920   َب،،، َّ

 

 

 

 َواْب،،،،َن ِهَه،،،،اَا َخَلف،،،،م، ُث،،،،مَّ اْنُس،،،،َبنْ 

ْب،،،،َد الَواِح،،،،ْد  - 921  َْ  ب،،،،النُّوِن َس،،،،الِمم َو

 

 ْص،،،،رِّيم َي،،،،رِدْ وَمالِ،،،،َك ب،،،،َن األَْوِس نَ  

،،،،ْلِت  - 922  ،،،،ُد ب،،،،ُن الصَّ ِزْي ُمَحمَّ  َوالتَّ،،،،وَّ

 

 َوفِ،،،ي الُجَرْي،،،رِْي َض،،،مُّ ِج،،،ْيَم َي،،،ْأتِي 

بَّ،،،اَس َس،،،ِعْيَد َوبَِح،،،ا - 923  َْ ،،،ي اْثنَ،،،ْيِن: 
 فِ

 

 َيْحَي،،ى ْب،،ِن بِْه،،رِ ب،،ِن الَحرِْي،،رْي ُفتَِح،،ا 

 َواْنُس،،،،،ْب ِحَ اِمّي،،،،،م ِس،،،،،َوى َم،،،،،ْن  - 924 

 ُأْبِهَما

 ْخَتَلُفوا َواْلَح،،،،،،،،اِرثِيُّ َلُهَم،،،،،،،،اَف،،،،،،،،ا 

 َوَس،،،،،ْعدب اْلَج،،،،،اِري َفَق،،،،،ْط وفِ،،،،،ي  - 925 

 ( النََّسْب 7)

 َهْم،،،َداُن َوْه،،،َو ُمْ َلق،،،م ِق،،،ْدمم َغَل،،،ْب  

 

 .ما زيدا ما ايمؤت ف وايميت ف من األدماء واألنساب

لو  عقطيف ايييط وايميت يف يف اييد   (ت يفايمؤت ف ايمؤي)ومر م دا يف ايدرس ايماضي لن ايمقصود ب

 ل.ايشك

 .ونكمل حيت وقفدا يف ايدرس ايماضي ۵ف ل اهلل بومر بدا جم ة كبيرة 

 فذكر قاا: 

ْلِت َواْضُممْ  - 911   َواْكِسرِ  ُزَبْيدب ْبُن الصَّ

 

 َويف اْب،،،،،،ِن َحيَّ،،،،،،اَن َس،،،،،،ِليمب َكبِّ،،،،،،رِ 
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بييد ز   ةزبيد بايباء وزييد باييياء ايم ديا :  يف ايدقطمن األدماء ايتي تشتب  من ناحية االئتال  واالختال

يايتشديدا  يياءين فيقيوا: ز  اعترنا ادم م رو  يكد  بزييد بيائين وثالث ياءا  إذا   ت وابين يييد بين ايص 

يا بكسير ا وفيت   عمؤثر  وابن ي دي لن بايدسبة يزييد بن ايص ت فهو باييياء ايم دياه ب يم اييزا  وقييل لي  

 .ايكدد   كرب و و زييد بن ايص ت بن م د ةايياء ايم دا

خرجت ما عمر بين اييلياب إييب »ييد قاا: من رواية  شام بن عروة عد  ز   «ايموطأ»جاء يف حديت 

 ذكر ايقصة.ف .بفدظر فإذا  و قد احت م وص   ايكوفةع 

ا إني  ي ديي يقياا: زيييد بين :لن  قيل لن زييد  ذا  و بايياء ايم داه وقيل :والهاهد ايصي ت ويقياا:  لي  

 .ييد ي دي اخت فوا في ايص ت بن ز  

بييد بايبياء ايموحيدة ايمفتوحية دائر األديماء ز   «ايموطأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ بيد يف لما دائر األدماء فهي ز  

ب   ر بن ايقادم ورير ما.مبيد اييام ل ز    ي ولبو زبيد ع 

 (.َواْضُمْم َواْكِسرِ قوي : )

ييدع ييد بكسر ايزا . ي دي: اضمم ايزا  نقوا ز   واكسر يتكون ز 

 قاا: 

 ....................................  

 

 َويف اْب،،،،،،ِن َحيَّ،،،،،،اَن َس،،،،،،ِليمب َكبِّ،،،،،،رِ 

 .ان  ذا  و ايوحيد ايمكر فيمن ذكر هبذا االدم و ذه ايصورةي دي: د  يم  بن حي   

ي يم بايتصينيرفإهنا وايموطأ  نيْ َح يْ حِ الصَّ لما باقي األدماء يف  ي يم بين عيامر اييبيائر  م يل  عد  م يل د 

ي يم بيايتكبير ع بن لدودع ود  يم بن لف يل وريير م د  يم بن عامر اييبائر  ود  يم لميا حييان  يذا فهيو د 

 وفت  ايسين.

 ثم قاا:

َْ اْحَم،،،ُد إْئَتَس،،،ا - 912  َواْب،،،ُن َأب،،،ي ُس،،،َرْي

 

 َبَوَل،،،،،،ِد النُّْعَم،،،،،،اِن َواْب،،،،،،ِن ُيوُنَس،،،،،،ا 

ي  ي - يةايمهمب–ري  ي دي: لن د  ييشيتب  ميا د   -بإعجيام ايشيين-ري  ري  بإ مياا ايسيين يشيتب  ميا ش 

ي عري  بايسيين ايمهم ية وآخيره جييمري  حرفين لن د  ري  وش  واالختال  بين د   ري  فهيو بايشيين ولميا ش 

 .ايم جمة وآخره حاء مهم ة
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،،فهييذا االدييم ضييبط ييي  لن األدييماء ايييواردة يف  سييين ايمهم يية قييرل بايايتييي ت   «ايموطييأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ

َْ اْحَمُد وآخر ا جيم ثالثة: قاا: ) ي ديي لحميد بين لبيي ديري ع وديري  بين ايد ميان و يو ع (اْبُن َأبي ُسَرْي

 (.وابنه يونس( ودري  بن يون  و و ايمقصود بقوي : )ولد النعمانايمقصود بقوي  )

 (.إْئَتَسالما قوي : )

 يذه األديماء ك هيا بايسيين ايمهم ية وآخر يا ي دي: لن  جرى مجرا ا وائتسا هباع ن م فيقيوا يي  إن 

جيم لما ما ديوا ا فهيو بايشيين شيري  بايشيين وآخر يا حياءع مي ال  ضيرب يف لبيي شيري  شيري  ايقاضيي 

 اييزاعي وعبد ايرحمن بن شري .ايمشهور ولبو شري  

 ثم قاا: 

و َم،،،َع الَقبِيَل،،،ِ  اْب،،،ُن َس،،،ِلَمهْ  - 913 ْم،،،رب َْ 

 

 ْب،،،،ِن َس،،،،َلَمهْ  َواْخَت،،،،ْر بَِعْب،،،،ِد الَخ،،،،الِِ   

ود  مة االدم ايم رو  ايجيد ايم يرو ع قياا: فياألوا بكسير  -بكسر ايالم-  مة  دا يتك م ع ب د   

ا بدو د  مة من األنصار بكسر ايالمع وقاا:ايالم عمرو بن د  مة ايجرمي ميت ف يف ص    حبت ع ولي  

 الِِ  ْب،،،،ِن َس،،،،َلَمهْ َواْخَت،،،،ْر بَِعْب،،،،ِد الَخ،،،،  ..................................... 

وييي  يي  عديده إال حيديت واحيد يف  عيقوا: اخت ف يف عبد اييايق بن د  مة لحد من روى ي  مسي م 

ي ية  -بيايفت –يزيد بين  يارون بين دي  مة  :قدوم وفد عبد ايقي ع ودؤايهم عن األشربةع فقاا في  وقياا ع   

 .يرج  يف األيفية لن  ي دي بايفت د  مة كأن  

 (.خترواقاا: )

لنت باييييار إن  :وإنما يقوا ي  عوإن شئت كسرت  ي دي لنت بايييار يم يرج  عل : إن شئت فتحت 

 .عبد اييايق بن د  مة ولد  مة  ق بنشئت ق ت عبد ايياي

 ثم قاا: 

،،،،،ْلَمانِي - 914 ،،،،،اِمرَ َك،،،،،َذا السَّ َْ  َوالِ،،،،،ُد 

 

 َواْب،،،،،،ُن ُحَمْي،،،،،،َد َوَوَل،،،،،،ْد ُس،،،،،،ْفَيانِ  

بِ  - 915  َْ ُه،،،،،،،،،،،ُم   ْي،،،،،،،،،،،َداب ُمَكبَّ،،،،،،،،،،،رُ ُكلُّ

 

  .................................... 
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بيدة  بيدةع ع  بيدة وع  بيدة ب يم اي يين ايمهم ية ف يبط يي   -بفت  اي ين-من األدماء ايتي تشتب  ع  وع 

بيدة بفت  اي ين فقاا: ) بييدة   والد ْامرمن يسمب ب   بييدة واييد عيامر يكيون عيامر بين ع  ( ي ديي: عيامر بين ع 

ْلَمانِيَكَذا ا) بيدة ( لسَّ  ايراو  عن ابن ديرين.ايس ماين ل  ع 

بيدة بن حميد روى ي  ايبييار ل ع (َواْبُن ُحَمْيدَ وقاا: ) بييدة بين ديفيان ع : ع  ووييده ديفيانع ي ديي ع 

بيدة مكر ا. عايح رمي لخرج ي  اإلمام ماي  يف ايموطأ ولخرج ي  اإلمام مس م  فهؤالء ك هم ع 

بيد م   بيد بن ايحارثع  عك يرصنر فهو لما ع  بيدة بايتاءع ي دي م ال  ع  بييد بين م  يت مع ودي د ووكذي  ع  ع 

بيدة   ؤالء ك هم ب م اي ين. عبن ع 

، يذا ال يشيتب  يف  :بيد فيقوا ي لما ع   ،ألن اييوارد يف  «ايموطيأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ  «ايموطيأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا ما يوجد ع    ويذي  قاا:  «ايموطأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ بيد مكر ا يف بيد ال يوجد رجل يسمب ع  ك هم مصنر 

رُ   ....................................  نْ،،،،،،َدُهْم ُمَص،،،،،،غَّ
ِْ َبْي،،،،،،دب  ُْ  َلكِ،،،،،،ْن 

ي ديي حييت ميا جيياءك عبييد فهيو بصييينة ايتصينير وايصيحيحين لميا يف رير مييا فيوجيد م يل ايشيياعر  

بيد بن األبرص صاحب إحدى ايم  قا  ع ب  قوي  فإن  يفت  اي ين ثم قاا:  ايمشهور ع 

،،،،،،دِ  - 916 َب،،،،،،اَدَا أَب،،،،،،ا ُمَحمَّ َْ  َواْف،،،،،،َتْل 

 

َب،،،،ادًا َأْف،،،،رِدِ   ُْ  َواْض،،،،ُمْم َأَب،،،،ا َق،،،،ْيَس 

بياده بفتحهياع لميا بفيت    بيادة ب يم اي يين وع  ي دي: من األدماء ايتي تشتب  من ايمؤت ف وايميت ف ع 

 اي ين فقاا ي :

َب،،،،،،اَدَا أَب،،،،،،ا ُمَح  - 916 َْ ،،،،،،دِ َواْف،،،،،،َتْل   مَّ

 

  .................................... 

بياده ايواديلي شييخ اإلميام ايبييار  فقويي : ) ،دِ ي دي: محميد بين ع  َب،اَدَا أَب،ا ُمَحمَّ َْ ( ال ي ديي َواْف،َتْل 

وإنما ي دي لن وايد محمد و و محميد بين  عوإنما ي دي لن  وايد محمد فال ي دي لن كديت  لبو محمد عايكدية

بادة ايوا  دلي.ع 

 قاا: 

َب،،،،ادًا َأْف،،،،رِدِ   ....................................  ُْ  َواْض،،،،ُمْم َأَب،،،،ا َق،،،،ْيَس 

باد اي     باد فهذا ق يل و و وايد قي  ي دي قي  بن ع  ب يع و يذا ي ديي كميا لشيار لني  ي دي: بايدسبة ي  

 مفرد ال يوجد ريرهع وقيل رير ذي  يكن  ذا  و ايراج . 

 ال يف ايشرح يف زيادا  فإنما ورد يف ايدظم قاا:نمشي ما ايدظم وإ
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ْب،،،،،،َدهْ  - 917 َْ ،،،،،،اِمرب َبَجال،،،،،،ُ  ب،،،،،،ُن  َْ  و

 

،،،،،ُكوِن َقيَّ،،،،،َدهْ    ُك،،،،،ل  َوَبْع،،،،،ضب بِالسُّ

 وعب ده بسكون ايباء ايموحدة. -بفت  ايباء ايموحدة-من ايمؤت ف وايميت ف من األدماء عب ده  

َْ لما بفتحها فقاا ي : ) اِمرب َبَجالُ  بُن  َْ  (.ْبَدهْ و

ي دي: عامر بن عب دة ايبج ي عامر بجاي  ي دي عامر ايمدسيوب إييب قبي ية بجايية و يو عيامر بين عب يده 

،ُكوِن ) ايبج ي روى ي  اإلمام مس م يف مقدمة ايصحي ع ولما ايباقي فهو بايسكونع قياا: ُك،ل  َوَبْع،ضب بِالسُّ

 .ي دي: لن ب  هم ج    بايسكونع (َقيََّدهْ 

 .يمي ب دة  داك إدمان عامر بن عب دة وبجاية بن عب دة ايتمييقوا: بايدسبة 

 ل  لن ب ض ايرواة قرله بايسكون عب دة ع ب االدم ايم رو .  (بعض بالسكون قيده) :وقاا

 ثم قاا: 

َقْي،،،،،،لب الَقبِْي،،،،،،ُل َواْب،،،،،،ُن َخالِ،،،،،،دِ  - 918 ُْ 

 

 َك،،،،،َذا أُب،،،،،و َيْحَي،،،،،ى َوَق،،،،،اِف َواِق،،،،،دِ  

قيل و ما يف اير  ي دي إن من ايمؤت ف وايميت ف   قيل وع  قيلع ع  قيل وع  يكين مين ناحيية  عدم دواءع 

قيل م  فيت فان ايشكل م   قيل مكرصن     قيل فيإذا ( ي دي: قبي ة ع  ْقيل القبيلفأما ايمصنر فقاا ي : ) عر وع 

قي  قي يي  يوجد  بايدسبة اي   قييل باي يم م يل صياحب كتياب اي ي فاء اي   فاألصيل لني  نسيبة إييب بديي ع 

 .فظ ايمشهورايحا

قيل بن خايد ايراو  عن ايز ر  رحمهما اهلل.وابن خالدقاا: ) قيل باي م ع  ا مما يسمب ب    ( لي  

قيل ايي  ع (كذا أبو يحيىقاا: )  زاعي ايمصر  روى ي  مس م.ي دي: يحيب بن ع 

حييب ى وايد يحييب ال ي ديي بي  ايكديية اييذ   يو واييد يوي دي: ويد ي دي ايذ  يرع (أبو يحيىقوي : )

قيل اييزاعي إنميا ي ديي لن واييد يحييب  علبو يحيب ل  ايكديية ال :لن قوي  :فال يظدون قاا عفهو يحيب بن ع 

قيال   ذا ي   قيل اييزاعي. (كذا أبو يحيى يوهو المراد بقول)ويذي  قاا:  عسمب ع   ي دي يحيب بن ع 

قييل بين لبيي طاييب  -كربايفت  م  -لما  ييوارد يف حيديت: و يو ا ن يم ع◙فمين لشيهر اييرواة ع 

قيل من ربا وغيره» َْ  .«وهل ترٍ لنا 

يع (َلهُ  َوَقاِف َواِقدِ ثم قاا: ) ا  ووافيد بايفياء ي ديي ي دي: مما يشتب  من ايمؤت ف وايميت ف واقد بايق 

 عر يا مين ايتسيميا يايم داة ألن ك مة ايقا  ما تشتب  يف كتابتها بن :ايقا  ما نقوا :تالحظون حيدما نقوا
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وييذي   ع م ال بايتأكييدقيل: ويو  من فوقعبايفاء م ال  ايموحدة  :ا نقوا بايفاء ما نحتاج نقواكذي  حيدم

ي دي إذا كان ادم ايحر  ال يشتب  بنييره ال يحتياجون لن يقييدوه بوصيف بييال  قويديا ايبياء فإهنيا تشيتب  

 ايباء ايموحدة من لدفل وايتاء ايم داة من فوق و كذا. :بايتاء فال بد لن نقوا

ذكير  يذه األيقياب يهيذه  «يوفييا يف ااييوايف »ونبهدا يف ايدرس ايماضي ع ب لن ايصيفد  يف مقدمية 

 ايحرو  وبين كيف ت بط.

ا قاا: )  (.َوَقاِف َواِقدِ إذ 

عدد م اقد وعدد م وافدع فاألوا واقد بين عبيد اهلل بين عمير مين  «الموطأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ ي دي: لن يف 

 فهؤالء واقد بايقا . عوكذي  ابن ابن لخي  واقد بن محمد بن زيد ع¶ذرية عبد اهلل بن عمر 

و يؤالء ييي  يهيم شييء يف ايكتيب اي الثية  عفقيل وافد بن مودب ايدارع ووافد بن دالمة :ولما وافد

ر  ألن   ؛ايتي نحن بصدد تقرير ما فيها  «ايموطيأ»م دا لن  ذه األدماء األخيرة قييد ا ابين ايصيالح بميا يف م 

من  و بايفاء إال يي  يف ايموطأ وايصيحيحين مين  يو  «نيْ َح يْ حِ الصَّ »و «ايموطأ»ف ي  يف  «نيْ َح يْ حِ الصَّ »و

 بايفاء وإنما فيهما بايقا . 

 (.َكَذا األَْيليُّ َلَ األُُبلِّيثم قاا: )

ا باييياء وبفيت  ايهميزة بيدمي واألي يي:سب ايتي تشتب  بسبب االئتال  واالختال  األي ي يقوا من ايدِّ 

فهيذان لو  اتيان ايدسيبتان تشيتبهان األي  يي نسيبة إييب ايقبي ية  عب ي بايباء ايموحيدة وضيم ايهميزة وايبياءاأل  

لن  اتييان لو  يياتين ايدسييبتين تشييتبهانع فأمييا  :واألب  ييي نسييبة إيييب األب يية ب ييدة م روفيية يف اي ييراق وايشييا د

قيل بدا قبل ق يل و و  األي  ي فك ير مر    .ي بن خايد و و األيع 

ق ت لنا لخلأ  يا لخوة ادم قبي ية لي ية مديدية لييل مديدية م روفية يف ف سيلين األي يي نسيبة إييب لي ية 

 و ي ايتي اآلن دما ا اييهود لخزا م اهلل إيال  ن م لي ة مديدة م روفة يف ف سلين

ع ق يسان ما ب ذا ي دي د ر   .لما األب  ي فهي مديدة يف اي راقم 

قيل بن خايد األي  ي  يكين ت قبي  ابين  عا ل  ايكتيب اي الثية األب  ييهيييي  في :يقوا ايقاضيي عييا ف  

 فشيبان نسبة إيب األ ب  ة. ع روى مس م عن شيبان بن فروغ و و ل ب  ي :ايصالح فقاا



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1152 

قاا: )دوى شييبان(  (ال األب ي: )( فادت دب ادت دب ي دي قوي سوى شيبانيذي  قاا يف ايدظمع قاا: )

ثيم اديت دب مين  يذا االديت داء قياا:  عوايموطأ  ذه ايدسيبة ك هيا األي  يي ال األب  يي نيْ َح يْ حِ الصَّ ي دي: لن يف 

 .-بايباء ايم مومة-دوى شيبان بن فروغ فإن  لب  ي 

ارثم قاا: ) ا َفاْجَعِل َب َّ  (.اً َوالرَّ

ايبيزاز من ايدسب ايتي تشتب  بسبب االئتال  واالختال  ايبيزار وايبيزازع ايبيزار آخر يا راء مهم يةع و

ا يف ايكتب دواء  ايميلوطة لو ايملبوعةع فآخر ا زا  م جمة ويقيا اييليأ  عهاتان ايدسبتان تشكالن ك ير 

ا ا جد   ويذي  نب  ع يها فقاا ي : عوقل من يحرفها عفيها ك ير 

ا َفاْجَع،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،لِ   ....................................   َوال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رَّ

ارًا اْنُس،،،ْب اْب،،،َن َص،،،بَّا - 920   َح َحَس،،،نْ َب،،، َّ

 

 

 

 .................................... 

ور يسيمب زي دي: ايحسن بن ايصباح  ذا يدسب إيب ايبزار يقاا ايبزار وايبيزار نسيبة إييب مين يبييا ايبي

ا  .ر بايراءافهذا ايفرق بين ايدسبتينع فايحسن بن ايصب اح  ذا بز علما ايبزاز يمن يبيا اي ياب ايبز .بزار 

 ومحمد بن عبد ايرحيم ايبزاز ايم رو  بصاعقة. عبزاز فمد  محمد بن ايصباح ايبزازقاا: لما اي

ا نو يف ايدظم قاا: )  خ ف بن  شام ايبزار بايراء ويي  بايزا .(ع الفً وابن ههاا َخ لي  

 ثم قاا: 

 ث،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،م انس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،بن  .................................... 

ْب،،،،َد الَوا - 921  َْ  ِح،،،،ْد ب،،،،النُّوِن َس،،،،الِمم َو

 

 وَمالِ،،،،َك ب،،،،َن األَْوِس َنْص،،،،رِّيم َي،،،،رِدْ  

 .ي دي: يقوا من ايدسب ايتي تشتب  بسبب االئتال  واالختال  ايدصر  وايبصر  

ن يلما بايدون فانسب ديايم ايدصير  و يو مين ايدصيري :فيقوا -بايباء–وايبصر   -بايدون–ايدصر  

وكذي  ع (مالك بن أوس نصرًيايدظم قاا: )ويذي  ي دي ذكر ما يف ا عصر دماي  بن لوس ايمويب و و 

 ايوالة دايم ايدصر .

ا مما يدسب إيب  عبيد ايواحيد بين عبيد اهلل ايدصير  يي  يف صيحي  اإلميام ايبييار   يذه ايدسيبة ولي  

 حديت.
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واحد من ايدسب ايتي تشيتب  ايتيوز  واي يور  تشيتب  يف ايكتابية ألن ايتيوز  واي يور  تكتيب بيدف  

 .قط واي بطوتيت ف يف ايد عاييط

 .(تلْ والتوزي محمد بن الصَّ فأما ايتوز  فقاا ي : )

ايتوز  بايتاء ايم داة وايزا  فهو محمد بن ايص ت ايتوز  لص   من توز من بالد فارس لميا اي يور   

 فك ير من ذي  دفيان اي ور  اإلمام ايم رو .

 ثم قاا: 

........................................ 

 

 ْي،،،رِْي َض،،،مُّ ِج،،،ْيَم َي،،،ْأتِيَوفِ،،،ي الُجرَ  

بَّ،،،اَس َس،،،ِعْيَد َوبَِح،،،ا - 923  َْ ،،،ي اْثنَ،،،ْيِن: 
 فِ

 

 َيْحَي،،ى ْب،،ِن بِْه،،رِ ب،،ِن الَحرِْي،،رْي ُفتَِح،،ا 

رييير     -بييايجيم ايم ييمومة-ميين ايدسييب ايتييي تشييتب  بسييبب االئييتال  واالخييتال  يف اييييط ايج 

رير  و رير  فدسبة إيب -بايحاء ايمفتوحة-ايح  ا و و ج  ج   فأما ايج  باد ف دد من اييرواة رير بن ع  رير مصنر 

ع ودي يد بين إيياس ايجريير ع كيذي  حدي ي  يف نيْ َح يْ حِ الصَّ وحدي   يف  عفروغ ايجرير اياس بن مدهم عب  

 .نيْ َح يْ حِ الصَّ 

 .«صحيح »( و و روى ي  اإلمام مس م يف َيْحَيى ْبِن بِْهرِ بِن الَحرِْيريْ لما ايحرير  فقاا ي : )

 ابن ايصالح: إن  شيخ اإلمام ايبيار ع واإلمام مس م. وقاا

ويقوا يف ايشرح: وقوا ابن ايصالح لن  شيخ ايبيار  ومس م تبا يف ذيي  صياحب ايمشيارق وتبيا 

صاحب ايتقيد يف نظمهماع ودبقهم إيب ذي  ايحاكم بن عبد اهلل فذكر يحيب بين بشير  «ايمشارق»صاحب 

 يار  ومس م وكذي  ايكالباد .فيمن اتفق ع ب إخراج  ايب عايحرير 

 .«ويم يصدفوا ك هم شيء ويم ييرج  ي  ايبيار »ايمهم يقوا ايحافظ اي راقي: 

ي دي: يدب  ايحافظ اي راقي ع ب لن ايصحي  لن يحيب بن بشر ايحرير  إنميا لخيرج يي  اإلميام مسي م 

 قاا:  وحده.

 َواْنُس،،،،،ْب ِحَ اِمّي،،،،،م ِس،،،،،َوى َم،،،،،ْن  - 924

 ُأْبِهَما

 َلُفوا َواْلَح،،،،،،،،اِرثِيُّ َلُهَم،،،،،،،،اَف،،،،،،،،اْختَ  

 -بيايزا  ايم جمية-ي دي: يقيوا لن ايدسيب ايتيي تيأت ف وتيت يف ايحزاميي وايحرامييع ايحزاميي  

زامي  -بايراء–وايحرامي  رامي  -بكسر ايحاء-وايح   .-بفت  ايحاء-وايح 
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ع مييان ايمهم يية وايييزا ع واي ييحاك بيين  -بكسيير ايحيياء-فأمييا ايحزامييي إبييرا يم ايمدييدر ايحزامييي 

 ايحزامي.

 (.ِسَوى َمْن ُأْبِهَما ... َفاْخَتَلُفواقاا: )

بيل  ع يم يسيمف عهبم ادم ول   ع و من ايزيادا  ع ب ابن ايصالح ل  دوى من وقا يف ايصحي  :يقوا

ايكتاب يف حديت لبي اييسر  خرذي  يف صحي  اإلمام مس م يف لوا في  فالن ايحزامي فإن في  خال ع ويف

فهيذا اخت فيوا يف ضيبل   يل  يو ايحزاميي لو  عفأتيت ل  ي  عفالن بن فالن ايحزامي ماا   قاا: كان يي ع ب

ي ديي: ع (س،وى م،ن أبهم،ا ف،اختلفوافهذا ايمقصيود بقويي : )ع ايراء ايحرامي نسبة إيب بدي حرامايحرامي ب

 فاخت فوا  ل  و ايحزامي ايزا  لو ايحرامي بايراء. عألن  يم يسم عاخت ف في 

 ثم قاا: 

 َواْلَح،،،،،،،،اِرثِيُّ َلُهَم،،،،،،،،ا ............  .......................................

 َوَس،،،،،ْعدب اْلَج،،،،،اِري َفَق،،،،،ْط وفِ،،،،،ي  - 925 

 ( النََّسْب 7)

 َهْم،،،َداُن َوْه،،،َو ُمْ َلق،،،م ِق،،،ْدمم َغَل،،،ْب  

فهيو وتيت ف يف ايكتابة واييط ايحيارثي وايجيار ع لميا ايحيارثي  عإن من ايدسب ايتي تأت ف :يقوا 

اقت ،ع ح،  ام،رَء مس،لم  نْ َم،» :روى ي  اإلمام مس م حديت ◙ك ير مد  لبو لمامة ايحارثي ايصحابي 

 .«بيديه

نسييبة إيييب ايجييار وايجييار  ييو ميديياء قريييب ميين ايمديديية و ييو ايييذ  يسييمب اآلن  :ولمييا ايجييار  فقيياا

قربي  مين ايمديدية يمديدية و يو كيان لقيرب ميدياء إييب اي عايقديم كان يسيمب بميدياء ايجياريف فإن   عبايراي 

 م رو  يف  ذا ايوقت بادم ايراي .سمب ايجار و و ايفكان ي   عبايدسبة إيب يدبا

ايمرفق كما يقويون بايدسبة إييهيا ايجيار  وممين  لوو ي ايجار لو ايميداء -فايدسبة إيب  ذه ايمدلقة 

عين دي د ايجيار  ميويب  عين زييد بين لدي م «ايموطيأ»يدسب إييها د د ايجار  روى ي  اإلمام ماي  يف 

ولميا ايحيارثي ع فهيذا نسيبة إييب ايجيارع ن عمر عن ايحيتان يقتل ب  يها ب يضعمر بن اييلاب دأيت اب

 ي . فك ير ومر ايتم يل

مييداين  :النس،،ب  األخي،،را م،،ن المؤتل،،  والمختل،،  اينع ايه  ييذ  م  ييداين وايه  بسييكون ايمهييم وداا -ايهم 

اين  -مهم ة ذ   .-جمةبفت  ايميم وذاا م -وايهم 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
1155 

داين  :لما األوا  نسبة إيب بدي  مدان. -بسكون ايميم وداا مهم ة-ايهم 

ذاين بميم مفتوحة وذاا م جمة فدسيبة إييب مدي  يذا  بدية  ميذان و يي م روفية يف إييران إييولما ايهم 

 ايوقت فيقوا:

.........................................  

 ( النََّسْب 7)

 ِق،،،ْدمم َغَل،،،ْب  َهْم،،،َداُن َوْه،،،َو ُمْ َلق،،،م 

اني دي: بايدسبة يقدماء اييرواة يف اين    يد  ولميا متيأخروا اييرواة ففيي  عاييب يدسيبون  إييب ايقبي ية إييب  م 

دان ب د كان مد  محدثون ك يرون ن م مدهم لدباء وليفوا يف تارييهيا م  ان و   د  ولميا ع اينايب يدسبون  إيب  م 

ا قبي ة مشهورة م روفة  .ايقبي ة فهي لي  

،»و «ايموطيأ»يف ل  قوا ابن ايصالح: ويي  فيها ي يكين  -باييداا ايمربوطية-ايهميداين  «نيْ َح يْ حِ الصَّ

 ايبيار  مسي م بين قاا: إال لن يفع بشيء من  ذه ايكتب بان إال لن  رير مدسوذفيها من  و من مديدة  م

 .-مذاين بايذاا ايم جمةبايداا ايمهم ة لم ايه-ي دي:  ذا اخت ف في   ل  و ايهمداين ع دايم ايهمداين

( ل  ر يب  ميدان بايسيكون يف ايمتقيدمين ولميا ايمتيأخرين َوْه،َو ُمْ َلق،م ِق،ْدمم َغَل،ْب ) :يقوا قويي

ان ذ  ذان»ويصاحب مسدد ايفردوس كتاب يسمب  عفاينايب  م   يكد  اآلن يف عداد ايمفقود. «تاريخ  م 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 ع  ُمتَِّفُق َوع  ُمف َتِرُق

 َوَلُه،،،،،ُم اْلُمتَِّف،،،،،ُ  اْلُمْفَت،،،،،رُِث  - 926

 

 َم،،،،،،،،ا َلْفُظ،،،،،،،،ُه َوَخ ُّ،،،،،،،،ُه ُمتَِّف،،،،،،،،ُ   

اِ  - 927  َياُتُه لِِع،،،،،،،دَّ  َلكِ،،،،،،،ْن ُمَس،،،،،،،مَّ

 

 َنْح،،،،َو اْب،،،،ِن أْحَم،،،،َد اْلَخِلْي،،،،ِل ِس،،،،تَّ ِ  

هُ  - 928   َوَأْحَم،،،ُد ْب،،،ُن َجْعَف،،،رَ َوَج،،،دُّ

 

هُ    َحْم،،،،،،،َداُن ُه،،،،،،،ْم َأْرَبَع،،،،،،، ب َتُع،،،،،،،دُّ

ْمراَن،،،اَوَلُه،،،ُم ا - 929  ِْ  لَج،،،ْوينْ َأُب،،،ْو 

 

 اْثنَ،،،،،،اِن واآلِخ،،،،،،ُر ِم،،،،،،ْن َبْغ،،،،،،َداَنا 

 930 -  
ِ
ْب،،،،ِد اهَّلل َْ ،،،،ُد ْب،،،،ُن   َك،،،،َذا ُمَحمَّ

 

 ُهَم،،،،،ا ِم،،،،،َن األَْنَص،،،،،اِر ُذْو اْش،،،،،تَِباهِ  

يَّ،،اَ  َلُه،،مْ  - 931  َْ  ُث،،مَّ َأُب،،ْو َبْك،،رِ ْب،،ِن 

 

ُه،،،،،،،مْ    َثَلََث،،،،،،، ب َق،،،،،،،ْد َبيَّنُ،،،،،،،وا َمَحلَّ

ُه،،،،،،مْ َوَص،،،،،،الِلب َأْربَ  - 932   َع،،،،،، ب ُكلُّ

 

ُهمْ   ُْ  اْب،،،،،،،ُن أب،،،،،،،ي َص،،،،،،،الَِل أْتَب،،،،،،،ا

 َوِمنُْه َما فِي اْسَم َفَقْط َوُيْهكُِل  - 933 

 

،،،،،،اَد إَذا َم،،،،،،ا ُيْهَم،،،،،،ُل    َكنَْح،،،،،،ِو َحمَّ

،،اِرُا  - 934  َْ  َف،،فِْن َي،،ُك اْب،،ُن َح،،ْرَب او 

 َقْد 

 

 

 َأأْطَلَق،،،،،ُه َفْه،،،،،َو اْب،،،،،ُن َزْي،،،،،َد َأْو َوَردْ 

،،،،،ِن التَُّب،،،،،ْوذَ  - 935  ،،،،،انِ َْ فَّ َْ  كِيِّ َأْو 

 

ٍَ الثَّ،،،،،،انِي   َأْو اْب،،،،،،ِن ِمنَْه،،،،،،اَل َف،،،،،،َذا

 َوِمنُْه َم،ا فِ،ي َنَس،َب ك،اْلَحنَِفي - 936 

 

 َقبِ،،،،ْيَلً اْو َم،،،،ْذَهبم او بالي،،،،ا ِص،،،،ِ   

 .  قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

ا من لنواع ع وم ايحديت لال و و ايمتفق وايمفرتق قاا:  ا جديد   ذكر  دا نوع 

 اْلُمتَِّف،،،،،ُ  اْلُمْفَت،،،،،رُِث  َوَلُه،،،،،مُ  - 926

 

 َم،،،،،،،،ا َلْفُظ،،،،،،،،ُه َوَخ ُّ،،،،،،،،ُه ُمتَِّف،،،،،،،،ُ   

اِ  - 927  َياُتُه لِِع،،،،،،،دَّ  َلكِ،،،،،،،ْن ُمَس،،،،،،،مَّ

 

   .................................... 

 بوييت يف يف ايمسيم علو يف ايييط وايدليق عواي فيظيف ايييط ف ر  ايمتفق وايمفرتق بأن  ميا يتفيق 

 هيم فيكيدهم ييت فيون يف األشيياص  ةعنسيبهم واحيد بياء م مياآربما لدماء باء م وآفادم  ربما لدماء 

وضيرب ييذي   عهم ييت فيون يف األشيياصوربما االدم ادم األب وايدسبة يكد   عنف  االدم ادم األب

 .يكن قبل لن نذكر األم  ة ع(َنْحَو اْبِن أْحَمَد اْلَخِلْيلِ لم  ة ك يرة مدها قاا: )

وربميا كيان  عيمهمة وايدقيقة ألن  يشتب  ايراو  براو  ريره باشرتاكهما يف االدم ذا ايدوع من األنواع ا

واآلخير ضي يف إذا ج  يت اي قية ضي يف ضي فت  عاو  ايذ  اشتب  يف ادم  لحيد ما يكيون ثقية ذا اير  
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إذا ف يذي  البيد مين تح ييل ايمقصيود هبيذا االديم  عقوييت ايحيديت وإذا ج  ت اي  يف ثقية   عايحديت

 .ريره بسبب تسميت  بادم اشتب  ما 

ك يرون كما ديأتيدا حماد بن د مة حمياد بين زييد حمياد بين لبيي  محمدوني دي م ال  عدد ايمحدثين 

فإذا كان حماد بن زيد وحماد بن د مة ثقتان فإن حماد بين لبيي دي يمان  عو م يتفاوتون يف اي قة عد يمان

لحسن ودي ة ي تميز  يي م رفية ع ورواة يف األدماءيشرتك اي مابد من ايتميز حيدف ذي  ال عيتك م يف حفظ 

ا  يا إذا كيانوا مين طب ية واحيدة فإهنميا يشيتبهان اشيتبا   ايمشايخ وايتالميذ مشايخ وتالميذ اييراو  خصوص 

ا وكيف ت   فإذا عرفيت لن  يذا  عتالمذة  ذا وتالمذة  ذا عميز بأن ت ر  مشايخ  ذا ومشايخ  ذاميز؟ ت  كبير 

 بيدهما. يزفإن  بمراج ة اإلدداد تستليا لن تم عو ذا اآلخر يرو  عن فالن آخر عاألوا يرو  عن فالن

  فإني  زِّ ي حيافظ ايمي «هتيذيب ايكمياا»ولحسن كتاب يف م رفة ايمشايخ وايتالميذ بين لييديدا كتياب 

دين إن شياء اوديأيت مزيد بييان عديد ايكيالم ع يب ايحمي عاو  ومشايي يحاوا لن يستوعب ي  تالميذ اير  

 .اهلل

ا  ذا ايدوع من األنواع ايمهمة ايدقيقية وصيدف فيي  ايحيافظ اييلييب ايبنيداد  كتاب يا ديماه هبيذا  عإذ 

ملبيوع يف ثالثية مج يدا  كبييرة و يو موجيود يف  «ايمتفيق وايمفيرتق»فكتياب  عو و موجود عايدوع نفس 

 ايمكتبا  متداوا.

 يقوا:

 أْحَم،،،،َد اْلَخِلْي،،،،ِل ِس،،،،تَّ ِ  َنْح،،،،َو اْب،،،،نِ   .................................... 

ا مين اييرواة يسيمون بايي ييل بين لحميد :ي دي: من لم  ة ايمتفق وايمفيرتق  لشيهر م  علن  دياك عيدد 

يكين يوجيد رييره  عومن ادتدبط ع م اي رو  «اي ين»ايم رو  صاحب كتاب اي نو  ايي يل بن لحمد 

ب يا  :تيويف ديدة ديب ين ومائية وقييل :قييل عايفرا يد األزد  فايي يل بن لحمد  يو  عيسمب هبذا االدم

 .دتين ومائة

 . مي ايبصر ايس   :زين قيلويوجد ريره يسمب هبذا االدم فاي اين ايي يل بن لحمد ايم  

ا يرو  عن عكرمة :واي ايت  .ايي يل بن لحمد و و بصر  لي  

 .  ايفقي  ايحدفيزايي يل بن لحمد بن ايي يل ايسج :والرابع

 ايمه بي.قاضي ايب ستي ايلحمد  ايي يل بن :والخامس
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يا  :وايسادس ايفقيي  ايشياف ي ي ديي تالحظيون لني  ربميا يشيتب  االديم ايبسيتي ايي يل بين لحميد لي  

ا  عادم األبوباالدم   .سمون بايي يل بن لحمدفهؤالء دتة من اي  ماء ك هم ي  ع تفقون يف ايدسبةيبل لي  

ا آخر فوق  ؤالء  ثم قاا:ع راد يراج هم يف ايشرحايستة من ل وزاد يف ايشرح عدد 

هُ  - 928  َوَأْحَم،،،ُد ْب،،،ُن َجْعَف،،،رَ َوَج،،،دُّ

 

هُ    َحْم،،،،،،،َداُن ُه،،،،،،،ْم َأْرَبَع،،،،،،، ب َتُع،،،،،،،دُّ

من ايمتفق وايمفرتق لحميد بين ج فير بين حميدان فلبيق يف االديم واديم األب واديم ايجيد  :يقوا 

بين حميدان ايقلي يي راويية  و ؤالء لرب ة و م مت اصرون عاشوا يف عصر واحدع فاألوا لحمد بن ج فر

 .ايمسدد عدد عبد اهلل بن اإلمام لحمد

 .ي ي تويف ددة مائة وثمانية ودتينلحمد بن ج فر بن حمدان ايسقلي بايدسبة ي قل :واي اين

 .مائة ولرب ة ودتين لما ايسقلي فتويف ثالث

 .حمد بن ج فر بن حمدان ايديدوار  يم يذكر وفات ل :اي ايت

 .ج فر بن حمدان ايلفسفسيلحمد بن  :وايرابا

 و ذا من ايمتفق وايمفرتق. عهؤالء لرب ة ك هم يسمون بأحمد بن ج فر بن حمدانف

ي دي ذكر لن من اينرائب لن يتيذ ادم ايراو  وادم لبي  واديم جيده ويتيوىف  يؤالء األرب ية يف ديدة 

 .دةت اصرون ماتوا يف ددة واحواحدةع ي دي يقوا محمد بن ج فر بن محمد ثالثة م  

 .لبو بكر محمد بن ج فر بن محمد األنبار  :األوا

 .ج فر بن محمد بن ملر ايديسابور بن ولبو عمرو محمد 

 ولبو بكر محمد بن ج فر بن محمد بن كدانة ايبنداد  ك هم ماتوا يف ددة ثالث مائة ودتين.

ا من األمر اينريب زيادة ع يب  ي الثية ي ديي مين  يؤالء اع  يذا لهنيم عاشيوا قرييب مين مائية ديدةولي  

يروا  عاألمور اينريبة لن يتفق ايرواة يف  ذه األمور ك ها اتفقوا يف االدم وادم األب واديم ايجيد م  ولهنيم ع 

 و ذا من ررائب االتفاقا . عولهنم ماتوا يف ددة واحدة

 (.ولهمُ قاا: )

ذكرنا ايديوع األوا: ف ي دي:  ذا  و ربما ما نبهدا يف بداية ايدرس  ذه األدماء ايمتفق وايمفرتقة لنواع

 االتفاق يف االدم وادم األب.
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 : االتفاق يف االدم وادم األب وادم ايجد.الثاين

 : االتفاق يف ايكدية واالدم.الثال 

 فقاا: 

ْمراَن،،،ا - 929 ِْ  َوَلُه،،،ُم الَج،،،ْوينْ َأُب،،،ْو 

 

 اْثنَ،،،،،،اِن واآلِخ،،،،،،ُر ِم،،،،،،ْن َبْغ،،،،،،َداَنا 

م ل لبي عمران ايجوين اثديان األوا  :ان يف ايكدية وايدسبةي دي: لن من ايمتفق وايمفرتق لن يتفق راوي 

بيب ايجوين ايتاب ي  .لبو عمران عبد ايم   بن ح 

(ع ل : م،ن بغ،دانالبو عمران مودب بن د د بن عبد ايحميد ايجوين و يو ايمقصيود بقويي : ) :والثاين

آخر اع ويقياا: بنيداذ آخر يا ذاا  بنداد بايداا ايمهم ة يف :قراءا ع قاا ةد تقرل بي دي: بنداد  من بنداد.

 م جمةع ويقاا بندان بايدون فهي ينا  يف بنداد.

 :قاا

930 -  
ِ
ْب،،،،ِد اهَّلل َْ ،،،،ُد ْب،،،،ُن   َك،،،،َذا ُمَحمَّ

 

 ُهَم،،،،،ا ِم،،،،،َن األَْنَص،،،،،اِر ُذْو اْش،،،،،تَِباهِ  

 .و و لن يتفق االدم وادم األب وايدسبة ع ذا م اا ي قسم ايرابا :يقوا 

 :تقاربان يف ايلبقة  رجالن م  محمد بن عبد األنصار :م اي 

األوا شيخ اإلمام ايبيار  و يو محميد بين عبيد اهلل بين ايم ديب األنصيار  ويي  جيزء مشيهور عيايي 

يذي  ي ديي جزئي   يذا مين األجيزاء  عومائتين عن دبا وتس ين ددة عدد ملبوع تويف ددة خم  عشرةايس  

ب ا من مائة ددة مائة إال ثالث ددوا  محمد بن عبيد ألن  عا  قري عه  ايتي تروى باألدانيد اي ايية ي  و ددد  

 .اهلل بن ايم دب األنصار  ايبصر 

يا  شبهي    .... وضي ف   عمن ايمتفق وايمفرتق محمد بن عبد اهلل بين زيياد األنصيار  و يو بصير  لي  

 .وقيل إن  لك ر من اثدين قيل ثالثة وقيل لرب ة ذكر م يف ايشرح :ن  جاوز ايمائةإ :قيل

 لن يتفقوا يف كدية وادم األب فقاا:  :الخامس من المتف  والمفترثالنو  

يَّ،،اَ  َلُه،،مْ  - 931 َْ  ُث،،مَّ َأُب،،ْو َبْك،،رِ ْب،،ِن 

 

ُه،،،،،،،مْ    َثَلََث،،،،،،، ب َق،،،،،،،ْد َبيَّنُ،،،،،،،وا َمَحلَّ

لبو بكير بين عييا  األديد  ايكيويف  :من اتفق يف ايكدية وادم األب لبو بكر بن عيا  لويهممي دي:  

بديا يف اييدرس ايماضيي لن لبيا بكير بين  و يو قيرين حفيو مير   عن عاصم صاحب ايقراءةاو  عقرء اير  ايم  
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اء ش بة بن عيا ويسمب عدد ايق   ععيا  و و مشهور عدد ايمحدثين بأبي بكر بين عييا  فيأبو بكير بين  عر 

 عيا  ش بة ما حفو  ما ايراويان عن عاصم بن لبي ايدجود  ذا  و األوا.

 ع وقيل: مجهوا.يحمصي: لبو بكر بن عيا  االثاين

 : لبو بكر بن عيا  ايس مي.الثال 

 لديب ا ي  كتب مصدف يف رريب ايحديت ما  ددة لربا ومائتين. كان فاضال   :يقوا اييليب

 ثم قاا:

ُه،،،،،،مْ  - 932  َوَص،،،،،،الِلب َأْرَبَع،،،،،، ب ُكلُّ

 

ُهمْ   ُْ  اْب،،،،،،،ُن أب،،،،،،،ي َص،،،،،،،الَِل أْتَب،،،،،،،ا

د يا:م يب  عك  ايذ  م ب ايذ  :ادسي دي: يقوا ايدوع ايس    واديم األب  يذا  عيتفقيوا يف ايكديية ق   

ويف كدية األب م ل صياي  بين لبيي صياي ع صياي  بين لبيي صياي   يؤالء  يم لرب يةع  علن يتفقوا يف االدم

 عشرين ومائة.ووادم  لبي صاي  نبهان ايمدين تويف ددة خم   ع: صاي  بن لبي صاي األول

يا ايميدين وخيرج يي  يف  :ان وادم م  : صاي  بن لبي صاي  ايس  الثاين صيحي  »لبي صاي  ذكيوانع لي  

 .«مس م

 : صاي  بن لبي صاي  ايسدودي ذكره ايبيار  يف ايتاريخ.والثال 

يكن  ؤالء األرب ة ايذين لشار إييهم ايحافظ  عبن لبي صاي  ايميزومي ويوجد ريره: صاي  والرابع

 اي راقي يف  ذا ايموضا.

 قاا: 

 َم َفَقْط َوُيْهكُِل َوِمنُْه َما فِي اْس  - 933

 

   .................................... 

وربميا ميا االديم لن  ع ذا ايذ  ي دي بدلنا بذكره يف بداية ايدرس و و لن يتفق ايرواة يف االديم فقيط

ي عوييأيت مهميال   عيف ب يض ايتالمييذويف ايلبقة يف ب يض ايشييوخ  ايتفق د ا دد فتجيد يف ايس  ث  عين لو حمياد حيد 

ا دعاحم  ويذي  اعتدب اي  ماء ب بل  وبيان . عو ذا مما يشكل ك ير 

لن يتفيق االديم فقيط ويقيا يف ايسيدد ذكير  :ايقسم ايسيابا وو  :ومن لقسام ايمتفق وايمفرتق :فيقوا

فقيط  د عيقيوا حمياد بين دي مة لو حمياد األزتمييزه ميا  ة  كر ادم لبي  لو نسيباالدم فقط مهمال  من رير ذ  
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د   :يقوا ث   ل  يو ديفيان بين عييدية  ع ل  و دفيان اي ور  ؟حماد لو حدثدا دفيان فمن  و دفيان  ذاا حد 

 .فهذا مما يشكل ؟ ل  و دفيان بن لبي حبيب

ويتمييز  عيقرل يف اإلدداد حماد من رير لن يدسب  ل  و ابن زيد لو ابن د مةلن فم اي  يف االدم  :قاا

فإذا كان ايذ  لط ق ايروايية  :بحسب ت ميذه قاا ععد  ذي  عدد ل ل ايحديت بحسب من لط ق من ايرواة

ي حمياد بين زييد ي ديي إذا وجيد  دي يمان بين حيرب عين  ئيذ  فيايمراد حيد عب لو عيارمر  عد  د يمان بن ح 

 . و ابن زيد كذي  إذا وجدنا عارم يرو  عن حماد فهو حماد بن زيد ؟فمن  و عحماد

ث   :د مة ايتبوذكي فقاالبو لما إذا لط ق   ألن ايتبيوذكي ييي  ييرو   ع و حماد بين دي مةوحماد د ا حد 

 إال عن حماد بن د مة.

 وكذي  إذا لط ق  عفان ن م هبذا يف ايدظم قاا:  :قاا

 .................................... 

 

،،،،،،اَد إَذا َم،،،،،،ا ُيْهَم،،،،،،ُل    َكنَْح،،،،،،ِو َحمَّ

،،اِرُا  - 934  َْ  َف،،فِْن َي،،ُك اْب،،ُن َح،،ْرَب او 

 َقْد 

 

 

........  ............................ 

َفْهَو فايمراد ب  حماد بن زيد قاا: ) (أو ْارا)ي دي: د يمان بن حرب  و ايذ  لط ق فقاا عن حماد 

 (.اْبُن َزْيدَ 

عن حمياد لو عفيان بين مسي م  :فقاا -و و مودب بن إدماعيل ايتبوذكي-لما إذا روى عن ايتبوذكي 

فهؤالء اي الثة إذا لط قيوا  عدهاامدهاا ي دي ايحجاج بن مذي  ابن ك ععن حماد فهو حماد بن د مة :فقاا

 .فايمراد ب  حماد بن د مة

نفيرد بايروايية عين حمياد بين زييد لبيو ايربييا ايز يراين وقتيبية اوممين  :قاا :وذكر ضوابط ك يرة مدها

ذ بين عومسدد  ؤالء إذا قايوا عن حماد فهو حماد بن زيد لديد إذا وجيدنا  وممن انفرد بحماد بن د مة فه 

 يف اإلدداد فهذ بن لدد عن حماد فهو ابن د مة.

ا ممن ي   عن ديفيان فهيو ميد  دد دفيان فم ال  إذا روى عد  ايح  يف ايس   :شتب  دفيان دفيان إذا قيللي  

 .ابن عييدة

 .ضوابط يف  ذا فرتاجايف ايسير ذكر د ايسفيانيتي ذكر ايحافظ ايذ بي يف ترجمة لحو

 قاا: 

 ِمنُْه َم،ا فِ،ي َنَس،َب ك،اْلَحنَِفيوَ  - 936

 

 َقبِ،،،،ْيَلً اْو َم،،،،ْذَهبم او بالي،،،،ا ِص،،،،ِ   
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من ايمتفق وايمفرتق ما يكون االتفاق واالفرتاق في  مين ناحيية ايدسيب فمي ال  ايحدفييع  :ي دي: يقوا

ييب ايحدفي  ذه ايدسبة تتفق وتفيرتقع ايحدفيي نسيبة إييب قبي ية بديي حديفية وايحدفيي نسيبة إييب ايميذ ب إ

 ب.اي     ت  ؒ مذ ب اإلمام لبي حديفة 

او  يت ير   يل  يو مدسيوب راجا ترجمة  ذا اير  بد لن ت  فال عفربما جاءك يف كتاب يف إدداد ايحدفي

 .لو  و مدسوب إيب ايمذ ب عإيب ايقبي ة

ولخيوه عبييد اهلل بين  عبين عبيد ايمجييد ايحدفيي كبيرفمن ايرواة ايمدسوبون إيب ايقبي ة لبو بكر عبد اي

 .مولخرج يهم ايبيار  ومس  عبد ايمجيد ايحدفيع

يا ر   علما بايدسبة إيب ايميذ ب فك ييرو سيب إييب ايميذ ب باييياء في ديي قيد يكيون ميا ن  ب  وب  يهم لي  

 بايدسبة إيب ايمذ ب عن ايدسبة إيب ايقبي ة فيقويون بايدسبة إيب ايمذ ب ايحديفي.

مين  ةم ديا ي اين و و ما نسب ي ميذ ب بزييادة يياء  ( ل  انسب إيب ايقسم او باليا ِصِ  أقاا: وقويي: )

فرقيون ايف ل محمد بين طيا ر ايمقدديي ي  لبو تحت فقل حديفي فقد كان جماعة من ل ل ايحديت مدهم 

 .ذي يف ايدسبة ي قبي ة وايمذ ب بين 

ايحدفييي ويييي   :يكيين  ييذا رييير مشييهور رييير مشييهور ي دييي ايمشييهور ايدسييبة إيييب ايمييذ ب لن يقيياا

 .ايحديفي

 .فرتاج ون عدرتدل يف  ذا ايموضا ايحافظ اي راقي يف ايشرحا
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َتل ِخْيُص عمُلَتَشهِبِه

ْينِ  - 937 َْ  َوَلُه،،،ُم ِقْس،،،مب ِم،،،َن النَّ،،،ْو

 

،،،،،،،،،بب ُمتَِّف،،،،،،،،،ُ  الََّلفَظ،،،،،،،،،ْينِ    ُمَركَّ

،،ي اَلْس،،ِم َلكِ،،نَّ َأَب،،اُه اْخَتَلَف،،ا - 938 
 فِ

 

ْكُس،،،،،،،ُه أْو َنْح،،،،،،،ُوُه َوَص،،،،،،،نَّ   َْ  َفاَأْو 

فِْيِه اْلَخ ِيُب َنْحُو ُموَس،ى ب،ِن  - 939 

 ْليْ 

َل،،،،،يو َوَحنَ،،،،،اَن األََس،،،،،ِديْ   ُْ  َواْب،،،،،ِن 

 عمُلْشَتَبُه عمَلق ُلوُب 

 َوَلُه،،،،ُم الُمْه،،،،َتَبُه الَمْقُل،،،،ْوُب  - 940

 

 َص،،،،نََّ  فِْي،،،،ِه الَح،،،،افُِ  الَخ ِْي،،،،ُب  

بَّ،،انِيْ  - 941   ك،،اْبِن َيِ ْي،،َد اَلْس،،َوِد الرَّ

 

 ِن اَلْس،،،،،،َوِد َيِ ْي،،،،،،َد اْثنَ،،،،،،انِ َوَك،،،،،،ابْ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 ع ييذان ايدوعييان قريبييان ميين ايمؤت ييف قريبييان ميين ايمؤت ييف وايميت ييف وايمتفييق وايمفييرتق :ي دييي

 ما لما ايدوع األواع و و ت ييو ايمتشاب  فقاا:ه  ويذي  ي دي ت حقهما ب  

ْينِ  - 937 َْ  َوَلُه،،،ُم ِقْس،،،مب ِم،،،َن النَّ،،،ْو

 

 .................................... 

يت يف ميا و ميا ايمؤت يف وايم   عما يرتكيب مدهميا ايدوعيانب  ر   عي دي ب ض األدماء ما لدماء اآلباء

 .ايمتفق وايمفرتق

 عآخيير بيي  يييأت ف وييت يف ميا اديم لبيي راو  او  اديم  يتفيق مييا اديم راو  آخير واديم لفتجيد ايير  

ومين  عسيمب موديب بين ع ييمي ال  مين اييرواة مين ي   :ايم اا يت ي بي دي فيجتما يف  ذا ايدوع إيب نوعين 

اويييان  مييا ميين ايمتفييق وايمفييرتق باعتبييار وميين ايمؤت ييف فهييذان اير   عسييمب مودييب بيين ع  يييايييرواة ميين ي  

 .سميان بمودبألن ك يهما ي   عوايميت ف باعتبارع باعتبار االدم األوا من ايمتفق وايمفرتق

 عدييم واييييطألهنمييا ادييم األب اتفييق يف اير   عيمؤت ييف وايميت ييفوميين ناحييية ادييم األب  مييا ميين ا

ع  يي ي ديي يكيون بايدسيبة يموديب بين ع  يي  يم جماعية  :واي ياين -بايفت –يف ايدلق األوا ع  ي  فاواخت 

 .ا مدهم مودب بن ع ي اييت ي ومودب بن ع ي ايصو   عيي  يف ايكتب ايستة مدهم لحد عمتأخرون

ا قياافهذا  علما مودب بن ع  ي -وصيح  ايبييار  لني  اشيتهر  :يكون صح  ي  اإلمام ايبيار  عفو 

ام   -ب م اي ين شارق ايفت  صيح  ايفيت  ييي  تصيحي  ايحيديت وصح  ايبيار  وصاحب ايم   عصنر 

كيان ل يل ايشيام يج  يون  :ن قيااإوذكروا ايتسمية لبي  قصية  -ب م اي ين-إن مودب بن ع  ي  ذا  :يقوا
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ع يب كيل   ◙فكيانوا ال يسيمون باديم ع يي  عصبسبب ما عدد ب  هم من ايد  ب اكل ع  ي عدد م ع  ي  

 .بقصتها -واهلل لع م- ذه قصة تحكب 

ا ع صاب بسبب تسميت  ب   ي عدد ل ل ايشياميشب لن يقتل لو ي  ألن  ي   علبوه ع  ي يم  د   :ويذي  قايوا إذ 

  ذا ايدوع األوا.

ا يقوا دري  بن ايد ماذا ايم  : ضرب لم  ة ك يرة يف  اينو  الثَّ ا النَّ أمَّ  ن وشيري  بين ايد ميان تشاب  لي  

 .ولما يف االدم نفس  فإن  من ايمؤت ف وايميت ف عيف ادم األب اقي دي  دا اتف

ا نريد لن نقرل حسب ايم اا ايذ  ذكره قاا: )نو    (.األََسِديْ  َوَحنَانَ ع  ذا ايدوع ك ير 

ا مين لم  تي  يقيوا: ) فهيذا حديان  -بيايدون ايم جمية لو بيايدونين ايم جمتيين-( يْ األََس،دِ  َوَحنَ،انَ لي  

ان يكتبيان ان وحي  ألن حد   عاألدد  يشتب  ما حيان األدد  فهو من ناحية االدم من ايمؤت ف وايميت ف

 ولما ايدسبة فهي واحدة من ايمتفق وايمفرتق.ع قطواحدة وييت فان من ناحية ايد   يف اييط ع ب صورة  

 فهو حيان بن حصين األدد  لخرج ي  اإلمام مس م. ان األدد لما حي  

يوولما حدان األدد   روى عين لبيي ع ميان  عري  و اييذ  ذكيره يف اييدظم فهيو مين بديي لديد بين ش 

 .دال  ر  ايدهد  حدي  ا م  

و يو ملبيوع يف  «ت يييو ايمتشياب »تشاب  صدف في  ايحافظ اييليب كتاب ا ديماه  ذا ايدوع و و ايم  

 .  «تايي ايت ييو»م ادتدرك ع ب نفس  يف كتاب آخر دماه ث عمج دين كبيرين

 ايدوع األخير ايمشتب  ايمق وبع يقوا:

 َوَلُه،،،،ُم الُمْه،،،،َتَبُه الَمْقُل،،،،ْوُب  - 940

 

 َص،،،،نََّ  فِْي،،،،ِه الَح،،،،افُِ  الَخ ِْي،،،،ُب  

بَّ،،انِيْ  - 941   ك،،اْبِن َيِ ْي،،َد اَلْس،،َوِد الرَّ

 

 َوَك،،،،،،اْبِن اَلْس،،،،،،َوِد َيِ ْي،،،،،،َد اْثنَ،،،،،،انِ  

 عن يشيتب  راوييان يف االديم واديم األبل :من ادم  نستليا لن ن ر  م دياه و يو :ايمشتب  ايمق وب 

يه  ف   عاين يسيمب األديود بين يزييدسمب م ال  يزيد بن األدودع واي   وادم األب األوا ي   عيكن بق ب االدم ا م 

 .يكن بايتقديم وايتأخير عمشتبهان

ا من ايرواة ايمشهورون ايوييد بين م م يلي    سي م اييذ  ر 
 
 يذا ايديوع  عومسي م بين ايويييد عبايتيديي  ي

يكدي  يف عيداد  عشيتب  األديماء واألنسيابيف م   «راف،ع اَلغتي،ال»صدف في  اييلييب ايبنيداد  كتاب يا ديماه 
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و و يف عداد ايمفقودع إنما لم  ت  اعتدب اي  ماء هبيا  «هتبه األسماء واألنسابرافع اَلغتيال يف مُ »ايمفقودع 

ييد لبيا األديود بين يزييد يزج وا يها لم  ة ك يرة بايدسبة ييزيد بن األدود مم ل ب  األدود بن يزيد ووي دي ر

 يادع ولميا يزييد بين ايز  ووحدي ي  يف ايكتيب ايسيتة كيان مين اي بياد  ع و ايدي ي خاا إبرا يم ايدي ي :قاا

تب اييليب ايتيي حديت واحد من باب ايفائدة من ك ني  يف ايسد ◙األدود فهو اييزاعي صحابي 

 .يم يذكر ا  دا نوعها

وإنميا ييت فيان لن اديم األب ع يب  عوربما ي دي ديأيت لن يشتب  االدمان يف ادم االديم واديم األب

ف فييي  و ييذا صييد   عسييمب ع مييان بيين لبييي ع مييانواآلخيير ي   عسييمب ع مييان بيين ع مييانصييينة ايكدييية راو  ي  

و يو موجيود ملبيوع يف مج يد كبيير ي ديي يكيون  « تب بدية ايم تم  يف إي اح ايم»اييليب كتاب ا دماه 

 ع مان بن ع مان واآلخر ع مان بن لبي ع مان ييت فان يف لن ادم األب ع ب صينة وصورة ايكدية.

 .نكتفي بهذا القدر

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين. َْ د َو َلى َنْبيِّنَا ُمَحمَّ َْ  . وَصلَّى اهَّلل وسلَّم 
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َؤال  يم تشرحوا ايبيت رقم تسا مائة وعشرة؟ :السُّ

 لنا دأيتكم شرحت  لو ال فق تم شرحت  ن م ي دي قوي :  :الَجَواب

ْب،،،د - 910 َْ  َواْض،،،ُمْم ُحَكْيم،،،م يف اْب،،،ِن 

 َقْد 
ِ
  ِ اهَّلل

 َك،،،،َذا ُرَزْي،،،،ُ  ْب،،،،ُن ُحَك،،،،يَم َواْنَف،،،،َردْ  

كيم: يقوا  كيم عمن األدماء ايتي تشتب  ح  كييم بايتصينير وح  كييم األوا م يل ح  كيم بايتصنير وح  ع ح 

زييق بايتصينير  كيم بن عبد اهلل بن تي  لخرج ي  اإلمام مس م يف ايصحي  وكذي  رزيق بن حكيم ر  م ل ح 

كييم بايتصينير «ايموطأ»وتقديم ايراء ي  ذكر يف  ير  هبيز بين حكييمع  عفهاتيان ح  كييم ع  وديائر األديماء ح 

وحكييم بين لبيي حيرة فهيؤالء ي ديي  يذان االديمان انفيردا بصيينة  ◙ وحكيم بين حيزام ايصيحابي

كيم بن عبد اهلل ورزيق بن حكيم.  ايتصنير واي م ح 

َؤال األدماء ايتي ذكر ا ايداظم يف ايمؤت ف وايميت ف  ل  ي من باب ايتم يل لم يي  مقصيد يف  :السُّ

 االقتصار ع يها؟

،بيذكر ا لهنيا تمير بقيارئ ذكرنيا يف اييدرس ايماضيي لن ايمقصيود  :الَج،َواب  «ايموطييأ»و نيْ َح يْ حِ الصَّ

ا اعتديب  ؛و ذه ايكتب اي الثة اعتدب اي  ماء هبا رير ما يف يدكم قاا ابن حبيب ي  هبا عداية ألهنيا تكيون ك يير 

 وبيان اي قة فيها من االشتباه. عاي  ماء بايتدبي  ع يها

َؤال قيل؟ :السُّ قيل لم مس م بن ع   عن مس م بن ع 

رس ع ب لن لودا ايكتب عددنا يف  ذا كتاب توضي  ايمشتب  البن ناصير اييدين نبيدا يف ايد   :ابالَجوَ 

 .فيراجا ايسائل كتاب توضي  ايمشتب  البن ناصر ايدين

ب ض ايميرا  يين تجيد لديماء مين ايمؤت يف وايميت يف ال تجيد ا يف كتيب ايمؤت يف وايميت يف 

فربميا تجيد ا يف كتيب ايشيروح لو كتيب  عايراو  متأخروبسبب لن  ذا  عبسبب لهنا فاتت ع ب ايمصدفين

 ايرتاجم ي تدون ب بلها واي داية هبا.

َؤال  ايحصوا ع ب إجازة؟ ين نسما حديت األويية فهل تسم دا حتب نستليا :السُّ

 دبق يا إخوان لن دم دا ايحديت من يم يسم   ي دي يزورنا يف ايمكتبة إن شاء اهلل. :الَجَواب

َؤال  ذار ق تم لن  ايذ  يبيا ايبذور؟ايب :السُّ
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ايبذور ايحب ايحب ايذ  يأكل ايقميا لو اييذرة ورير يا مين ايحبيوب ايتيي تأكيل  عيا لخي :الَجَواب

ا.   تسمب بذور 

َؤال  ما ايفرق بين ايمدين وايمديدي؟ :السُّ

 .راجا كتاب األنساب :الَجَواب

ايب ل ع   م  واهلل ت   

َلى َنْبيِّ  َْ َلى آله َوَصْحبِِه َأْجَمِعْين.وَصلَّى اهَّلل وسلَّم  َْ د َو  نَا ُمَحمَّ
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َمْن ُنِسَب ِإَ ى َغْيِر َأِبْيِه

 َوَنَس،،،ُبوا إَِل،،،ى ِس،،،َوى اآلَب،،،اءِ  -942

 

ْف،،،،،،،،،،،َراءِ   َْ ،،،،،،،،،،،ا ألُاو َكَبنِ،،،،،،،،،،،ْي   إمَّ

َا َنْح،،ُو اب،،ِن ُمنَْي،،َ ، َوَج،،ْد  -943   َوَج،،دَّ

 

،،،،،  َوَق،،،،،ْد   َْ َْ َوَجَما  َك،،،،،اْبِن ُج،،،،،َرْي

 ُينَْس،،،،ُب َكالِمْق،،،،َداِد ب،،،،التََّبنِّيْ  -944 

 

 َفَل،،،،،،ْيَس للَْس،،،،،،َوِد َأْص،،،،،،َلً بِ،،،،،،اْبنِ  

 عمَلْنُسوُبوَن ِإَ ى ِخَحِف ع ظَّهِاِر 

 َوَنَس،،،ُبوا لَِع،،،اِرَ  َكاْلَب،،،ْدِريْ  -945

 

ْم،،،،،رِو  َْ ْقَب،،،،،ُ  ْب،،،،،ُن  ُْ  َن،،،،،َ َل َب،،،،،ْدرًا 

 َك،،َذلَِك التَّْيِم،،ْي ُس،،َلْيَماُن َن،،َ ْل  -946 

 

اَء ُجِع،،،،،ْل َتيْ    م،،،،،م، َوَخالِ،،،،،دب بَِح،،،،،ذَّ

،،،ا َل،،،ِ اْ  -947   ُجُلْوُس،،،ُه، َوِمْقَس،،،مب َلمَّ

 

 َم،،،،،ْوَلَُه ُوِس،،،،،مْ  
ِ
ْب،،،،،ِد اهَّلل َْ  َمْجِل،،،،،َس 

 عمُلْبَهَمهُت 

َواِا َم،،ا َل،،ْم ُيْس،،َمى - 948  َوُم،،ْبَهُم اْل،،رُّ

 

 َك،،،اْمَرَأَا فِ،،،ي اْلَح،،،ْيِض َوْه،،،َي َأْس،،،َما 

 949 -  ٍَ  الَح،،،يِّ  َوَم،،ْن َرَق،،،ى َس،،يَِّد َذا

 

 َراَث َأبِ،،،،،،،،ي َس،،،،،،،،ِعْيَد الُخ،،،،،،،،ْدِريِّ  

،،هِ  - 950  مِّ َْ  َوِمنْ،،ُه َنْح،،ُو اْب،،ِن ُف،،َلََن، 

 

،،،،،،،هِ   تِ،،،،،،،ِه، َزْوَجتِ،،،،،،،ِه، اْب،،،،،،،ِن ُأمِّ مَّ َْ 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 :  ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

 (َمْن ُنِسَب إَِلى َغْيرِ َأبِْيهِ )

ير آباء م ألن األصل لن يدسب االبن إيب لبيي  فيقياا فيالن وي دي هبذا ايدوع ايرواة ايذين نسبوا إيب ر

 يكن يوجد ب ض ايرواة نب  ع يهم اي  ماء نسبوا إيب رير ءابائهم فقاا:  عبن فالن

 َوَنَس،،،ُبوا إَِل،،،ى ِس،،،َوى اآلَب،،،اءِ  -942

 

ْف،،،،،،،،،،،َراءِ   َْ ،،،،،،،،،،،ا ألُاو َكَبنِ،،،،،،،،،،،ْي   إمَّ

 فقسم  ذا ايدوع إيب لقسام: 

بايفياء وعفيراء لمي  - ذ وعوذ وقيل عيو   م  كبدي عفراء و م م اذ وم وِّ ب إيب لس  من ن   :القسم األول

 .و ي عفراء بدت عبيد بن ت  بة من بدي ايدجار
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سيبوا  يؤالء ن   عولما لبوه فادم  ايحارث بن رفاعة فم وذ بن عفراء وم اذ بن عفيراء وعيوذ بين عفيراء

 إيب لمهم يذي  قاا يف ايدظم: 

.................................... 

 

ْف،،،،،،،،،،،َراءِ   َْ ،،،،،،،،،،،ا ألُاو َكَبنِ،،،،،،،،،،،ْي   إمَّ

َا َنْح،،ُو اب،،ِن ُمنَْي،،َ ، َوَج،،ْد  -943   َوَج،،دَّ

 

 .................................... 

نييا كانيت لو  ا ربما يدسب ايشيو إيب جدت  كي دي يقوا يف ايقسم اي ياين مين نسيب إييب جيده د  لي  

د   ةوجد :ع  يا كي  ب بن مدية قاا واديم  عمدسوب إييب جدتي  ◙ايصحابي  ةي  في  ب بن مدينحو ابن م 

د ية لم لبي  يقوا ايزبير بن بكار قاا:  عمية بن لبي عبيدةلبي  ل    وم 

َا َنْح،،ُو اب،،ِن ُمنَْي،،َ ، َوَج،،ْد  -943  َوَج،،دَّ

 

 .................................... 

َْ َكاْبِن ُج في  ب انتهيتا من ي  ب بن مدي  وقاا يف ايدظم: )  (.َرْي

ا ابن جري  ن   اديم جيده وييي   وجيري    عجده و و عبد ايم   بن عبد اي زيز بن جيري  إيب ب  س  لي  

 .ادم لبي 

وكذي  اإلمام لحمد بن حدبل مدسوب إيب جيده و يو لحميد  ذئبعوابن لبي ع كذي  ابن ايماجشون

 ير من ايرواة يدسيبون عدد ك ( ي ديوجماعا ) :وخ ق يدسبون إيب جد م يذي  قاا عبن محمد بن حدبل

وكيذي  اإلميام  عإيب ايجد ومن لحسن األم  ة لن م ل ب  ابن جري  عبد ايم   بن عبيد اي زييز بين جيري 

اع وادم اإلمام لحمد: لحمد بن محمد بن حدبل.  لحمد رحمهم اهلل جمي  

 قاا: 

 ُينَْس،،،،ُب َكالِمْق،،،،َداِد ب،،،،التََّبنِّيْ  -944

 

 اْبنِ َفَل،،،،،،ْيَس للَْس،،،،،،َوِد َأْص،،،،،،َلً بِ،،،،،، 

ي دي: قد يدسب ايشيو إيب رير لبيي  ويدسيب إييب مين تبدياه وتيويب رعايتي  يف صينره كايمقيداد بين  

 عوتبدياه فدسيب إييي  ثعونييإنما كان يف حجر األدود بين عبيد و عف ي   و بابن األدود ع◙األدود 

ع ثونيألدود بن عبيد يتبداه و و ا ن  وادم لبي  عمرو بن ث  بة ايكدد ع فايمقداد بن األدود مدسوب إيب م  

 .◙ولما ادم لبي  ف رو بن ث  بة ي دي ادم  ايمقداد بن عمرو بن ث  بة 

 يف ب ض ايتفاصيل ذكر ا ايشارح تراجا يف موض ها إن شاء اهلل.

ا يف جزء  آف يف  ذا ايدوع ايفيروز صد   سب إيب ريير تحفة األديب فيمن ن  »صنير دماه  باد  كتاب ا يليف 

ا يف وقتي  :هذه ايدسبة لدباب اوقد يكون ي ع«لبي  ا مشيهور  وإميا لن يكيون  عإما لن يكون  ذا ايمدسوب إيي  عام 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1170 

ا من لبي  بسيبب شير  نسيبهالم ال  إذا نسب إيب جدت  لو إيب لم  يشرفها ومكانتها فهي م روفة و  عك ر ذكر 

 آخر. وإال األصل لن يدسب ايشيو إيب لبي  ال إيب شيو   عف هذا لدباب ك يرة

 ايدوع ايتايي:  يقوا

(. فهذا يشب  ايدوع ايذ  دبق يكن  يذا يت  يق بايدسيبة ال باديم األب الَمنُْسوُبوَن إَِلى ِخَلَِف الظَّاِهرِ )

 فيقوا: 

 َوَنَس،،،ُبوا لَِع،،،اِرَ  َكاْلَب،،،ْدِريْ  -945

 

ْم،،،،،رِو  َْ ْقَب،،،،،ُ  ْب،،،،،ُن  ُْ  َن،،،،،َ َل َب،،،،،ْدرًا 

قبية بين مسي ود ايبيدر  لو عقبية بين ع   :يي فمين ذ عاألنساب لن تكون ع ب ظا ر ااألصل يف ي دي:  

يكين األمير بييال   عو و ايدسبة لن ابن مس ود إيب شهوده رزوة بدر ╚عمرو لبو مس ود ايبدر  

ا فد   عذي  يومكان   عسيب إييهيا وبيدر اينيزوة ايم روفيةوإنما نيزا بيدر  ا م يرو  يف وقتديا  يذا بيايقرب مين ه 

ا يف قوا لك ير ل يل وادم  عقب ◙فإن لبا مس ود ايبدر   عايمديدة ة بن عمرو األنصار  يم يشهد بدر 

ا فدسب إييها. عاي  م  وإنما نزا بدر 

 (.َكَذلَِك التَّْيِمْي ُسَلْيَماُن َنَ ْل قاا: )

ا ممن ن   خان ايتيمي ييي  مين رخان ايتيمي ود يمان بن طرسب إيب خال  ايظا ر د يمان بن طلي  

يهم فدسب إييهم وإال ييي   يو مين لنفسيهم وإنميا نيزا فييهم فيف  بدي تميم ايقبي ة ايم روفة وإنما ان يدزا

  و مويب يبدي مرة.  عفدسب إييهم

وه دي يمان بين خان لبو ايم تمر من ايرواة ايمشهورين ايم تمير بين دي يمان ولخير ذا د يمان بن ط

 خان ايتيمي نزا يف بدي تميم فدسب إييهم.طر

ا من ايدسب ع ب خال ي  ذيي  ييو علن  كان يصدا األحذيية بةء فظا ر ايدس  ايظا ر خايد ايحذالي  

 سب إييهم.بصواب وإنما نزا يف ايحذائين لو كان يجايسهم ف ذي  ن  

ق،ط إنم،ا ك،ان  واختل  يف سبب انتسابه لذلك، فقال ي ي،د ب،ن ه،ارون: م،ا ح،دا نع،ًَل قاا يف ايشرح: )

 (.يجلس إلى حذاَء فنسبه إليه

ا خايد ايحذاء  ذه ايتسمية ع ب جياي  حيذاء  فدسيب إييي  وإال اديم  ولني  كيان ي   عخال  ظا ر ا فإذ 

.  خايد بن مهرانع ويم يكن حذاء 
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كون ايدسيب إييي  فيهيا شييء مين ايتيدقو يو عويذي  ي دي احذر ايشيو لن يجاي  من يدسب إيي 

 قاا:ع م فهذه ي دي مسأية مهمةن 

،،،ا َل،،،ِ اْ  -947  ُجُلْوُس،،،ُه، َوِمْقَس،،،مب َلمَّ

 

ْب،،،،،دِ   َْ  َم،،،،،ْوَلَُه ُوِس،،،،،مْ  َمْجِل،،،،،َس 
ِ
 اهَّلل

يا يمج سي  فدسيب   ي دي مقسم و و ابن عباس نسب إييابن عباس ويي  مين األمير وإنميا كيان مالزم 

اء بيال  ما دبق عين خاييد ايحيذ  ع سب إيي  يج ود  وت قي  اي  م عد دإيي  و ذه نسبة ي دي فيها فير لن ي  

ا من اي    عما لن  يم ي ر خايد وايف ل لما بايدسيبة  عوفين ايذين اشتهروا ب  مهم واي قةقا  ايم رفإن خايد 

وإال  يو ميويب عبيد اهلل بين  عابن عباس يمجايسيت  إيياهمويب  :قيلويمقسم فكما ق دا نسب إيب ابن عباس 

 ايحارث بن نوفل.

ا قايوا   سب ايتي بيال  ايظا ر يزيد ايفقيرع يزييد ايفقيير يتيو م ايسياما لن ايفقيير يكونيمن ايدِّ  :لي  

ا رير رديي ي عكان فقير  مي يزييد ايفقيير يكوني  كيان يشيكوا يف فقيار ظهيره ي ديي كيان وييي  كيذي  وإنميا د 

 .ألن  كان تؤيم  فقار ظهره ؛يوج   ظهره فدسبوه قايوا: يزيد ايفقير

ونبي  اي  مياء ع يهيا بم رفية حقيقية  عاألنواع ايتي فيهيا يليائف مين يليائف ل يل اي  يمي دي  ذه من 

 لمر ا. 

 قاا: ثم 

 الُمْبَهَماُت 

َواِا َم،،ا َل،،ْم ُيْس،،َمى - 948  َوُم،،ْبَهُم اْل،،رُّ

 

 َك،،،اْمَرَأَا فِ،،،ي اْلَح،،،ْيِض َوْه،،،َي َأْس،،،َما 

 :ألن  يت  ق هبا مسائل عبهما  من ايرواةو ي م رفة ايم   :و ذا ايدوع من األنواع ايمهمة 

 .من ناحية م رفة صاحب االدمومدها مدها من ناحية ايجرح وايت ديلع 

ف  بقوي : بهم كما عر  َواِا َما َلْم ُيْسمَ )وايم   (.َوُمْبَهُم اْلرُّ

ي دي: لن ايمبهمة  و ايراو  ايذ  يسمب فيقاا يف اإلدداد عن رجل لو يقياا عين اميرلة لو عين شييخ 

سيمب يف اصيلالح ايمحيدثين ييم ييذكر فهيذا ي   ؟من  و  ذا ايرجل من  ي  ذه ايمرلة من  و  يذا ايشييخ

 .ايمبهم

 (.َكاْمَرَأَا فِي اْلَحْيِض َوْهَي َأْسَماب يذي  لم  ة مدها قاا: )وضر
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سي ها مين عين ر   ♀ومن لم  ة ذي  حديت عائشة رضي اهلل ع  لن امرلة دأيت ايدبي  :قاا

. فقايوا:  يذه ايميرلة ايمبهمية يف روايية مدصيور اديمها «رص  من مسك فت هري بهقخذي »ايمحيض قاا 

ي :وقيل علة  ي لدماءين لن  ذه ايمرفب   علدماء يلديماء بديت اي :كن وقييللهنا لدماء بدت يزيد بن ايس  كن س 

 ولما ادمها فهو لدماء. عدهايفاخت ف يف ت ي

ا ييم تسيم  عبهمية  وبين إخراجها عين كوهنيا م   ع دا يرد دؤاا ي دي ما ايفرق بين تسميتها لدماء فهيي إذ 

و و ايمهمل ي دي ل مل ذكر بقيية  عإيب ايدوع اآلخرويم تميز عن رير ا فانتق ت  عميتوإذا د   عفهي مبهم

ولميا ايهميل فهيو  عايمبهم  و ايذ  ييم يسيم عففرقوا بين ايمبهم وايمهمل عنسبها ايذ  يدا ع ب شيصها

 ال يتميز ب  عن ريره. ايذ  دمي بادم  

 ذكر م اال  آخر قاا: 

ٍَ الَح،،،يِّ  - 949  َوَم،،ْن َرَق،،،ى َس،،يَِّد َذا

 

 َد الُخ،،،،،،،،ْدِريِّ َراَث َأبِ،،،،،،،،ي َس،،،،،،،،ِعيْ  

ا مين لصيحاب رديوا اهلل  ◙ي دي: جاء يف حديت لبي د يد نفس    كيانوا  ♀لن ناد 

 ل فيكم راق  فيإن دييد  :ف م ي يفو مع فقايوا يهم عفو مافادت  عفمروا بحي من لحياء اي رب عيف دفر  

 .ه بفاتحة ايكتاب فرل ايرجلافرق فأتاه :ايحي يدي  لو مصاب فقام رجل مدهم

لني   ىين يف ي ديي لحادييت لخيرب يمن  و  ذا ايرجل؟ مدهم. ن م )فأتاه فراق (  فقاا رجل  )قوي : فهدا 

قب  يذا ايرجيل وشيفي ع يب يديي  زكي نفس  بأن   و ايذ  رال ي  وكأن  لراد ل علبو د يد راو  ايقصة نفسها

لن  ¶بياس وإال تبيين يف حيديت ابين ع ع ذي  يم يذكر ذي  عن نفسي ف -۵بف ل اهلل -قيت  ب د ر  

 .◙ايذ  رقب ديد ذي  ايحي  و لبو د يد اييدر  

لميا يف  عحسن رقيية  ي  ا ما كدا نظد  فقام م   رجل مد   :إن لبا د يد قااقيل: اخت فوا  عبيال   ذا :وقيل

 حديت ابن عباس فقيل لن  لبو د يد نفس .

ا من لم  ة ايمبهما  قاا:   لي  

،،هِ َوِمنْ،،ُه َنْح،،ُو اْب،،ِن ُف،،َلََن،  - 950 مِّ َْ 

 

،،،،،،،هِ   تِ،،،،،،،ِه، َزْوَجتِ،،،،،،،ِه، اْب،،،،،،،ِن ُأمِّ مَّ َْ 

يا  :ي دي يقوا  ما يأتيدا يف ب ض األحاديت عن لبي  لو عين عمي  لو عين عمتي  لو عين زوجتي  فهيذا لي  

 داخل يف ايمبهما 
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 .وايمبهم  و من يم يسم عألن  ذا ايموصو  يم يسم 

لتانا بن مربيا  :من حديت يزيد بن شيبان قاا: م اي  ما رواه لصحاب ايسدن األرب ة ذكر مثاًَل هنا قال

 .«قفوا ْلى مهاْركم»إييكم يقوا يكم:  ♀ردوا اهلل  إين :األنصار  ونحن ب رفة فقاا

ي علتانا بن مرباع فابن مربا يم يسم :فهدا يزيد بن شيبان قاا يا يف ايمبهميا ف ذي  ع   يف واخت   عد لي  

 .عبد اهلل :زيد وقيل :يزيد وقيل :يف ادم  فقيل

ا إذا قاا  .يف ايمبهما  فداخل   ع  لو عن عم فالن لو ذكر عم فالنعن عمِّ  :لي  

د عين لبيي  عين عيم يي  بيدر  يف حيديت ما رواه ايدسائي من رواية ع ي بين يحييب بين خيال   :قاا م اي 

د عين ايمسيء صالت  ي دي  دا  ذا ايحديت حديت ع ي بن يحيب بن خالد عن لبي ع لبيوه يحييب بين خيال  

يإن عم   دا  و رفاعة بن رافا ايز   :فقيلع هبمي  يم يسم فهدا ل   عم   ف مي   علبيي داود نمي يف ديدرقيي كميا د 

 . و رفاعة بن رافا ايزرقي

ا من ايميبهم  روايية حصيين بين  :عين عمي  فيالن م ياا ذيي   قييل يف ايسيدييو وقاا لو عن عمت  لي  

لذا  زوج لنت؟ قاييت: ن يم.  :قاا ف ما فررت عحاجةي ♀محصن عن عمة  ي  لهنا لتت ايدبي 

و ديا حصيين بين محصين ييرو  عين عمية  يي  وييم يسيمها فهيذا داخيل يف  عقاا: وادم عمتي   يذه لديماء

 ايمبهما .

 (.أو زوجتهقاا يف ايدظم )

زوجت  كذي  لودعها يف ايسدد زوجة فالن كانت تسمب و و من ايمبهما  حديت عقبة بن ايحارث 

 «.اإين قد أرضعتكم» :دوداء فقايت دا امرلة  فجاءت امرلة   تزوجت   :قاا

تكديتها بأم يحيب بدت إيهاب ي دي وقا يف ايبيار  تكديتها بيأم  :فهدا من  ذه ايمرلة ايتي تزوجها قاا 

 .في  ويم تسم عيحيب بدت إيهاب

قبية بين ايحيارث ايتيي جياء  اميرلة ادمها رديية بديت لبيي إيهيابع فهيذه زوجية ع   :وقاا بن بشكواا

ريير  :وقييل عتهماع اديمها رديية بديت لبيي إيهياب يف قيوا ابين بشيكواا لهنا قيد لرضي :امرلة وقايتوقصة 

 .ذي 
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ا من ايمبهما  م ل حديت لم  انئ لهنيا قاييت :ثم قاا ا لن لم   ذا لي   زعيم ابين لميي  :يف ايدظم لي  

ع ي رضيي ابن لمها زعم ابن لمي لن  قاتل رجال  لجرت  فمن  ◙لن  قاتل رجال  لجرت ع قايت لم  انئ 

ا من ايمبهما اهلل عد    .لخو ا فهذا لي  

ا ا جد   :وصدفوا في  مصدفا  ك يرة عفهذا ايدوع من لنواع ع وم ايحديت اي  ماء اعتدوا ب  ك ير 

 وايمبهما  ي بد ايندي بن د يد األزد  و و جزء صنير. عكتاب اينوامض :مدها

ا صدف في  ايحافظ لبو ايقادم بن بشيكواا و يو يف  «اينيوامض وايمبهميا »األنديسيي كتياب  ولي  

 مائة حديت وواحد وعشرين حدي  ا.ثالثجما في   :مج دين قاا

ا صدف في  ايحافظ اييليب األنباء ايمحكمة يف األديماء ايمبهمية و يو ملبيوع يف مج يد كبيير  ولي  

ا ب   .واختصره ايدوو  وطبا م حق 

ا صد   و يو  «يف مبهميا  ايميتن واإلديداد فادايمسيت»اقيي كتياب رعية اي رف في  ويي ايدين لبو ز  ولي  

 ملبوع يف ثالثة مج دا .
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َتَوعِرْيُخ ع رَُّوعِة َوع َوَفَيهِت

،،،ا َك،،،َذَبا - 951  َوَوَض،،،ُعوا التَّ،،،اِرْيَ  َلمَّ

 

،،،،،،ا ُحِس،،،،،،َبا   َذُوْوُه َحتَّ،،،،،،ى َب،،،،،،اَن َلمَّ

ْيُ   - 952  ،،،،دِّ  َفاْس،،،،َتْكَمَل النَّبِ،،،،يُّ والصِّ

 

ِل،،،،،،ي  َوَك،،،،،،َذا الَف،،،،،،اُرْوُث   َْ  َك،،،،،،َذا 

،،،،،،تِّينَا - 953  ،،،،،،َواِا والسِّ ْْ  َثَلََث،،،،،،َ  األَ

 

 َوفِ،،،،،ي َربِْي،،،،،َع َق،،،،،ْد َقَض،،،،،ى َيِقْينَ،،،،،ا 

 

 

ْه،،،َرَا، َوُقبَِض،،،ا - 954 َْ  َس،،،نََ  إِْح،،،َدى 

 

َض،،،ى  ْه،،،َرَا التَّ،،،الِي الرِّ َْ ،،،اَا َث،،،َلََع  َْ 

 

 

َم،،،رْ  - 955 ُْ ْه،،،رِْيَن 
ِْ  َولِ،،،َثَلََع َبْع،،،َد 

 

 َوَخْمَس،،،،،،َ  َبْع،،،،،،َد َثَلَثِ،،،،،،ْيَن َغ،،،،،،َدرْ  

ٍَ بَِعِل،،،،يْ  - 956  ،،،اَد بُِعْثَم،،،،اَن، َك،،،َذا َْ 

 

،،،َقاِء األَزلِ،،،يْ    فِ،،،ي األْرَبِع،،،ْيَن ُذْو الهَّ

َبْي،،،،رِ ُجِمَع،،،،ا - 957   َوَطْلَح،،،، ب َم،،،،َع ال ُّ

 

 َس،،،،،،،نََ  ِس،،،،،،،تو َوَثَلَثِ،،،،،،،ْيَن َمَع،،،،،،،ا 

،اَا َخْمَس،َ  َوَخْمِس،ْيَن َقَض،ى - 958  َْ  َو

 

، وَقْبَل،،،،،ُه َس،،،،،ِعْيدب َفَمَض،،،،،ىَس،،،،،عْ    دب

 َسنََ  إْحَدى َبْع،َد َخْمِس،ْيَن َوفِ،ي - 959 

 

،،،،،،اِا اْثنََت،،،،،،ْيِن َوَثَلَثِ،،،،،،ْيَن َتِف،،،،،،ي  َْ 

،،،ْوَف، واألَِم،،،ْيُن  - 960  َْ َقض،،،ى اْب،،،ُن 

 َسَبَقهْ 

َق،،،،،،هْ   ْه،،،،،،َرَا ُمَحقَّ َْ ،،،،،،اَا َثَم،،،،،،انِي  َْ 

،،،اُن َك،،،َذا َحكِ،،،ْيمُ  - 961  ،،،اَ  َحسَّ َْ  َو

 

ْه،،،،،،،رِْيَن بَ    ْع،،،،،،،َد ِماَئ،،،،،،،َ  َتُق،،،،،،،ْواُ ِْ

ي اإِلْسَلَِا ُثمَّ  - 962 
 َس،،،،،نََ  أْرَب،،،،،َع َوَخْمِس،،،،،ْيَن َخَل،،،،،ْت   َحَضَرْت  ِستُّْوَن فِ

،،،،اَن َثَلََث،،،، ب، َك،،،،َذا - 963   َوَف،،،،ْوَث َحسَّ

 

اُش،،،،ْوا، َوَم،،،،ا لَِغْي،،،،رِِهْم ُيْع،،،،َرُف َذا  َْ 

ْب،،،،ِد  - 964  َْ  ُقْل،،،،ُت: ُحَوْي ِ،،،،ُب ْب،،،،ُن 

ى  الُع َّ

 َيْرُب،،،،ْوَ  َس،،،،ِعْيَد ُيْع،،،،َ ىَم،،،،َع اْب،،،،ِن  

 َه،،َذاِن َم،،ْع َحْم،،نََن واْب،،ُن َنْوَف،،لِ  - 965 

 

 ُك،،،ل  إل،،،ى َوْص،،،َ  َحكِ،،،ْيَم َفاْحِم،،،لِ  

،ُروا - 966  مَّ َْ َحاِب ِستَّ ب َق،ْد   وفِي الصِّ

 

،،،،،،،رِْيِن ُذكِ،،،،،،،ُروا  ٍَ يف الُمَعمِّ  َك،،،،،،،َذا

،،،اَا إْح،،،َدى - 967  َْ  َوُق،،،بَِض الثَّ،،،ْوِريُّ 

 

اِم،،،،،ْن َبْع،،،،،ِد ِس،،،،،  ،،،،،دَّ ُْ  تِّْيَن َوَق،،،،،ْرَن 

ْس،،،َع َتِل،،،ي َس،،،ْبِعْينَا - 968 
 َوَبْع،،،ُد يف تِ

 

 ( َمالِ،،،،َك، َويف الَخْمِس،،،،ْينَا5َوَف،،،،اُا ) 

 َوِماَئ،،،،،َ  َأُب،،،،،و َحنِْيَف،،،،،َ  َقَض،،،،،ى - 969 

 

ِعيُّ َبْع،،،،،َد َق،،،،،ْرَنْيِن َمَض،،،،،ى 
،،،،،افِ  والهَّ

 

 

 ألَْرَب،،،،َع ُث،،،،مَّ َقَض،،،،ى َمأُمْوَن،،،،ا - 970

 

 َأْرَبِعْينَ،،،،،،،،اأْحَم،،،،،،،،ُد يف إْح،،،،،،،،َدى و 

 ُث،،مَّ الُبَخ،،اِرْي َلْيَل،،َ  الِفْ ،،رِ َل،،َدى - 971 

 

 ِس،،،،،تو َوَخْمِس،،،،،ْيَن بَِخْرَتنْ،،،،،َك َرَدى 

 َوُمْس،،ِلمب َس،،نََ  إْح،،َدى يف َرَج،،ْب  - 972 

 

 ِم،،،،ْن َبْع،،،،ِد َق،،،،ْرَنْيِن َوِس،،،،تِّْيَن َذَه،،،،ْب  

 ُث،،مَّ لَِخْم،،َس َبْع،،َد َس،،ْبِعْيَن أُب،،و - 973 

 

 تِّْرِم،،،،،،،،ِذيُّ َيْعُق،،،،،،،،ُب َداُوَد، ُث،،،،،،،،مَّ ال 
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 َس،،،نََ  تِْس،،،َع َبْع،،،َدَها َوُذو َنَس،،،ا - 974

 

 َرابِ،،،،،،،َع َق،،،،،،،ْرَن لِ،،،،،،،َثَلََع ُرفَِس،،،،،،،ا 

 ُث،،،،مَّ لَِخْم،،،،َس َوَثَم،،،،انِْيَن َتِف،،،،ي - 975 

 

،،،،َت الَح،،،،اكُِم فِ،،،،يْ   اَرُقْ نِْي، ُثمَّ  ال،،،،دَّ

،،اَا َخْمَس،،َ  َفنِ،،ي - 976  َْ  َخ،،اِمِس َق،،ْرَن 

 

 

 

 َْ  ْب،،،،،،،ُد الَغنِ،،،،،،،يْ َوَبْع،،،،،،،َدُه بِ،،،،،،،أْرَبَع 

 َفِف،،،،ي الثََّلَثِ،،،،ْيَن: أُب،،،،ْو ُنَع،،،،ْيمِ  - 977 

 

 َولَِثَم،،،،،،،،،،اَن َبْيَهِق،،،،،،،،،،يُّ الَق،،،،،،،،،،ْواِ  

 ِمْن َبْعِد َخْمِس،ْيَن َوَبْع،َد َخْمَس، ِ  - 978 

 

 َخ ِْي،،،،،،،ُبُهْم والنََّم،،،،،،،رِْي يف َس،،،،،،،نَ ِ  

 قهل ع شهرح وفقه عهلل: 

 .تواريخ وفاة ايرواة ؒ ذكر  دا ايحافظ اي راقي 

 عتيواريخ ايسيماعووضا ل ل ايحديت ايتياريخ بوفياة اييرواة وموايييد م يف ايحكمة  :يف ايشرحوقاا 

كميال رويديا عين ديفيان دعيوا مع بذي  من يم ي  م صيحة  واييتريوتاريخ قدوم فالن م ال  ايب د ايفالين 

 وادت م دا يهم ايتاريخ. لو كما قاا. عاي ور  قاا: يم نست مل ايرواة كذب ا

 ؟لهنيم ديم وا مين فيالن فيسيأيون  ؟ يسيأيون  متيب ديم ت مين فيالن ا ض ايرواة يم يدعوي دي لن ب

لو لك ير مين ذيي  في  ميون  ععب ديماع  مدي  قيد تيويف قب هيا ب شير ديدوا وإذا بفالن ايذ  اد   فيذكر ددة  

 بذي  كذب .

ل ايتياريخ ييم نسيت ن ع يب ايكيذابين بم ي : يليب عن حسان بن يزيد قاايقاا: دون يف تاريخ بنداد 

 .ا لقر بمويده عرفدا صدق  من كذب فإذ ؟ي شيخ ددة كم ويد  :نقوا

 يريد احسبوا دد  ودن من كتب عد .ع «ايشيخ فحادبوا بايسدين مإذا اهتمت»وقاا حفو بن عيان: 

ا ل  ديدة   ديدة ثيالث عشيرة  :فقياام يدان؟ كتبيت عين خاييد  ودئل إدماعيل بن عيا  رجال  اختبار 

 لنت تزعم لن  دم ت مد  ب د موت  بسبا ددين. ي دي ومائة قاا:

ديدة م يدان ن  دما من خايد بين إ :ومائة ي دي  ذا ايراو  يقوا ما  خايد ددة دت   :قاا إدماعيل

 .مائة وثالث عشرة وخايد تويف ددة مائة ودتة فتبين بذي  كذب 

 وذكر ي دي قصو ك يرة يف م ل  ذا.

و دياك  عيي  مصيدفا  ك ييرة ب  يها موديا وب  يها ميتصيروصيدفوا ف عو ذا ايدوع ا تم اي  ماء بي 

 ع  و عوكذي  اإلشارة ي حافظ ايذ بي ملبوع يف مج د عو و يف مج دينالبن .... كتاب ايوفيا  
ع يب  ل  م 
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 ع  زبرع  ذه ايكتب ذيوال  م ال  كتاب ابن 
يوكذي  اي كفاين وكذي  ع ي بن ايم   عل ع ي  ايكت اين ذيال  م  ل ف  

ملبوعية األكفياين وكتياب زبير  ر  ذه ايكتب ملبوعة كتاب ايمدذر  ملبيوع وكتياب ابين ولك عوايمدذر 

 .متداوا

يف  هو موديوعة  ف ؒ ايذ بي ي حافظ  «تاريخ اإلدالم»م ل ايكبارع ولودا  ذه ايكتاب ايتواريخ 

  ذا و و باإلضافة ي وفيا  فإن  يرتجم ي راو  ترجمة متودلة ومود ة يقوا: قاا:

،،،ا َك،،،َذَباَوَوَض،،،عُ  - 951  وا التَّ،،،اِرْيَ  َلمَّ

 

،،،،،،ا ُحِس،،،،،،َبا   َذُوْوُه َحتَّ،،،،،،ى َب،،،،،،اَن َلمَّ

 ععيين ايتيياريخ مقيياا ايحييافظ اي راقييي: )ذووه( ي ييود إيييب ايكييذب ل  ذوو ايكييذب ي دييي لنيي  دييأيو  

وايي فياء األرب ية  ♀ثيم اديتفت  ذكير وفييا  ييذكر وفياة رديوا اهلل  عيي رفوا صدق  من كذب 

 ي شرة فقاا:ثم تتمة ا عمن ب ده ╚

ْيُ   - 952 ،،،،دِّ  َفاْس،،،،َتْكَمَل النَّبِ،،،،يُّ والصِّ

 

ِل،،،،،،ي  َوَك،،،،،،َذا الَف،،،،،،اُرْوُث   َْ  َك،،،،،،َذا 

،،،،،،تِّينَا - 953  ،،،،،،َواِا والسِّ ْْ  َثَلََث،،،،،،َ  األَ

 

 َوفِ،،،،،ي َربِْي،،،،،َع َق،،،،،ْد َقَض،،،،،ى َيِقْينَ،،،،،ا 

 

 

 ◙وعمير ايفياروق  ◙ولبيا بكير ايصيديق  ♀فهذه فائدةع يقوا إن رديوا اهلل 

قيد تيويف يف  ♀ثيم بيين لن ايدبيي  عدتكم وا ثالثة ودتين ديدة مين اي ميرك هم ا ◙وع ي 

ثيالث وديتون ديدة قييل دون ذيي   -كميا تقيدم-  وكان ديد   ع♥ددة إحدى عشرة بايهجرة 

 يكن  ذا  و ايمشهور.

 ثم قاا: 

 َوُقبَِض،،،،،،،،،ا...........................

 

َض،،،ى  ْه،،،َرَا التَّ،،،الِي الرِّ َْ ،،،اَا َث،،،َلََع  َْ 

 

 

 .تويف يف ددة ثالث عشرة ◙لن لبا بكر ايصديق ي دي  

 بسدتين. ♀( ي دي ب د وفاة ايدبي التالي الرضي)

 عام ثالث وعشرين. ◙فتويف ب د وفاة ايصديق ب شر ددين ي دي متب تويف  ◙ولما عمر 

َم،،رْ وييذي  قيياا: ) ُْ ْه،،رِْيَن 
ِْ ادتشييهد عييام ثييالث وعشييرين  ◙ي دييي لن عميير  ع (َولِ،،َثَلََع َبْع،،َد 

 قاا: ع لرضا مو ╚

 َوَخْمَس،،،،،،َ  َبْع،،،،،،َد َثَلَثِ،،،،،،ْيَن َغ،،،،،،َدرْ   .....................................

ٍَ بَِعِل،،،،يْ  - 956  ،،،اَد بُِعْثَم،،،،اَن، َك،،،َذا َْ 

 

 .................................... 
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 وثالثين يذي  قاا:  خمسة   ◙وادتشهد ع مان 

 َخْمَس،،،،،،َ  َبْع،،،،،،َد َثَلَثِ،،،،،،ْيَن َغ،،،،،،َدرْ وَ   .....................................

ٍَ بَِعِل،،،،يْ  - 956  ،،،اَد بُِعْثَم،،،،اَن، َك،،،َذا َْ 

 

 .................................... 

ا ف ♀ي دي لن  اعتيدى ع يي  ايم تيدون يف مديدية رديوا اهلل  ا حمييد   ╚قت يوه شيهيد 

 ولرضا م.

 ادتشهد يف عام لرب ين ي هجرة قاا: ◙كذي  ع ي 

ٍَ بَِعِل،،،،يْ  .......................  َك،،،،َذا

 

،،،َقاِء األَزلِ،،،يْ    فِ،،،ي األْرَبِع،،،ْيَن ُذْو الهَّ

ا اعتد  ع ي  خارجي فقت      .ولرضاه ◙لي  

ا ايصييديق يف عييام ثييالث عشييرة وايفيياروق يف عييام ثييالث وعشييرين وع مييان   عييام خمسيية   ◙إذ 

بقيية ذكير ثيم  عضيا مولر ╚و ؤالء  م ايي فياء األرب ية  عيف عام لرب ين ◙وثالثينع وع ي 

 .ةاي شرة ايمبشرين بايجد  

يف ايشرح ي ديي ذكير خالفيا  ك ييرة يف تحدييد ايشيهر اييذ  تيويف فيي  ايصيحابي ي ديي ادتشيهد فيي  

 ولرضاه ي دي يكفي  دا م رفة ايسدد. ن م. ◙

 قاا: 

َبْي،،،،رِ ُجِمَع،،،،ا - 957  َوَطْلَح،،،، ب َم،،،،َع ال ُّ

 

 َس،،،،،،،نََ  ِس،،،،،،،تو َوَثَلَثِ،،،،،،،ْيَن َمَع،،،،،،،ا 

يف  ¶تييويف يف عييام واحييد يف دييدة دييت وثالثييين قتييل كال مييا  ¶ط حيية وايزبييير لن  ل  

 يف واق ة ايجمل عام دت وثالثين ثم قاا: ¶وثالثين قتل كال ما  واق ة ايجمل عام دت  

،اَا َخْمَس،َ  َوَخْمِس،ْيَن َقَض،ى - 958 َْ  َو

 

، وَقْبَل،،،،،ُه َس،،،،،ِعْيدب َفَمَض،،،،،ى   َس،،،،،ْعدب

صييو ع يب ديدة دلن يحيرص ع يب ايت ؒ ا ايحيافظ اي راقيي ددة إحدى ب د خمسيين ي ديي  دي 

ا يهذه ايوفيا  بايحرو . عايوفاة و ذا يف ايدظم من ايسهوية بمكان  ويذي  ب  هم كان ي مل رموز 
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ي دي ددد فيقوا بايدسبة يس د بن لبيي  فإن  اجاد بايتيصيو ع يها ددة   ؒ ولما ايحافظ اي راقي 

وتويف قب   دي يد بين زييد  ◙وخمسين  ام خمسة  قاا: تويف عام خم  وخمسين ع ◙وقاص 

 :ويذي  قاا عتويف عبد ايرحمن بن عو  عام اثدتين وثالثين اوقب هم عددة إحدى وخمسين ◙

 َسنََ  إْحَدى َبْع،َد َخْمِس،ْيَن َوفِ،ي - 959

 

،،،،،،،اِا اْثنََت،،،،،،،ْيِن َوَثَلَثِ،،،،،،،ْيَن َتِف،،،،،،،ي  َْ 

،،،،ْوَف،َقض،،،،ى  - 960  َْ  َس،،،،َبَقهْ  اْب،،،،ُن 

 

 ............  ........................ 

 .◙ق ب ل  ما  

 قاا: 

 واألَِم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْيُن َس،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َبَقهْ 

 

َق،،،،،،هْ   ْه،،،،،،َرَا ُمَحقَّ َْ ،،،،،،اَا َثَم،،،،،،انِي  َْ 

فإني  ميا  يف طياعون  ع◙ي دي باألمين لمين  ذه األمة لبو عبيدة عامر بن عبيد ايي  بين ايجيراح  

 اح عيام ثمياينبيدة بين ايجير  ( ي دي لبا عواألمين سبقهفهذا م دب قوي : ) ◙عمواس ددة ثمان عشرة 

 .◙وخمسين ددة  عشرة و و ابن ثمان  

عاشيوا مائية  ╚ايصيحابة ب يض فبيين لن  عثم ذكر ب ض ايفوائد ايمت  قة بيايتواريخ وايوفييا 

 ف ا  ب  هم دتين ددة يف ايجا  ية ودتين ددة يف اإلدالم فقاا:  عوعشرين ددة فلايت لعمار م

،،،اُن َك،،،َذا  - 961 ،،،اَ  َحسَّ َْ  َحكِ،،،ْيمُ َو

 

ْه،،،،،،،رِْيَن َبْع،،،،،،،َد ِماَئ،،،،،،،َ  َتُق،،،،،،،ْواُ   ِْ 

،،،،،ي اإِلْس،،،،،َلَِا ُث،،،،،مَّ  - 962 
 ِس،،،،،تُّْوَن فِ

 َحَضَرْت 

 َس،،،،،نََ  أْرَب،،،،،َع َوَخْمِس،،،،،ْيَن َخَل،،،،،ْت  

 .ي دي: إيب آخره 

 :قيييل ♀شيياعر ردييوا اهلل  ◙إن حسييان بيين ثابييت األنصييار   :فايشييا د لنيي  يقييوا

 ب ها دتين يف ايجا  ية.دتين يف اإلدالم وق ععا  مائة وعشرين ددة

 وعشرين ددة. فإن  عا  مائة   ◙وكذي  حكيم بن حزام 

ا طييويال  ميين  ؒ : إن ابيين ايصييالح ؒ يقييوا ايحييافظ اي راقييي  ذكيير اثدييين مميين عييا  لمييد 

 ايصحابة فزاد ب د م ي دي لرب ة فقاا: 

،،،،اَن َثَلََث،،،، ب، َك،،،،َذا - 963  َوَف،،،،ْوَث َحسَّ

 

اُش،،،،ْوا، َوَم،،،،ا لَِغْي،،،،رِِهْم ُيْع،،،،   َرُف َذاَْ

ْب،،،،ِد  - 964  َْ  ُقْل،،،،ُت: ُحَوْي ِ،،،،ُب ْب،،،،ُن 

ى  الُع َّ

 َم،،،،َع اْب،،،،ِن َيْرُب،،،،ْوَ  َس،،،،ِعْيَد ُيْع،،،،َ ى 

 َه،،َذاِن َم،،ْع َحْم،،نََن واْب،،ُن َنْوَف،،لِ  - 965 

 

 ُك،،،ل  إل،،،ى َوْص،،،َ  َحكِ،،،ْيَم َفاْحِم،،،لِ  
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ديدة ديتين ديدة يف عيا  عشيرين ومائية  عى و يو مسي  مة ايفيت ويلب بن عبيد اي يز  ايت ح  اي    :ي دي

 ايجا  ية ودتين ددة يف اإلدالم.

مين رضيي اهلل عدي  و يو دي يد بين يربيوع ايقرشيي  (اْبِن َيْرُب،ْوَ  َس،ِعْيدَ وايرابا و و ايمقصود بقوي : )

ا ما  بايمديدة ددة لربا  ع مس مة ايفت   وي  مائة وعشرون ددة. عوخمسين لي  

عيو   ىع ابينرل خيثيم نيون مفتوحية ثيم نيون  م ايسياكدةحميدن بيايمي (حمنن ب،ن ْ،وف) :واييام 

ا عا  يف ايجا  يية ديتين ديدة ويف اإلديالم ديتين  ايقرشي ايز ر  لخو عبد ايرحمن بن عو ع و و لي  

 ددة.

ا ايقرشي ايز  وابن نوفللما قوي : )  ر  وايد ايمسيور بين ميرمية ( في دي ب  ميرمة بن نوفل و و لي  

 ايدظم:  تويف ددة لربا وخمسين ويذي  قاا يف

 َس،،،،،نََ  أْرَب،،،،،َع َوَخْمِس،،،،،ْيَن َخَل،،،،،ْت   َحَضَرْت  ُثمَّ  .........................

،،،،اَن َثَلََث،،،، ب، َك،،،،َذا - 963   َوَف،،،،ْوَث َحسَّ

 

اُش،،،،ْوا، َوَم،،،،ا لَِغْي،،،،رِِهْم ُيْع،،،،َرُف َذا  َْ 

 ي دي: لن  ؤالء لر بهم توفوا يف  ذه ايسدة يف ددة لربا وخمسين. 

ا آخر ي دي م رع قاا: ذكر عدد  م   من عا  وع 

،ُروا - 966 مَّ َْ َحاِب ِستَّ ب َق،ْد   وفِي الصِّ

 

،،،،،،،رِْيِن ُذكِ،،،،،،،ُروا  ٍَ يف الُمَعمِّ  َك،،،،،،،َذا

ا طويال  يقاا  ا يف ايصحابة دتة من  ؤالء عمروا عمر  ر  :ي دي: لي   م   -بفت  ايميم-بايدسبة ي  بط م  

ر مِّ ر ويي  م    م  ر ل  رزق طوا  ؛ايمشددة م    م  فهيو ع يب  ع و ايذ  و ب   ذا اي مير ۵اهلل فاي مرع ألن  ع 

 .ادم ايمف وابداء 

فهيم يرييدون مائية  (ر م  م  )إذا لط قوا ك مة  ع يكنوي دون ايم مرين يف اي ادة من عا  فوق اي مانين

ييوإال األصييل لن ميين عييا  فييوق اي مييانين فقييد ع   عوعشييرين فمييا فييوق ر ودييييل ذييي  قييوا ردييوا اهلل مِّ

ييذي  ع وفمن عا  فوق اي مانين فهذا قد مده يف عمره «بين الستين والسبعين أْمار أمتي» ♀

 ايشاعر يقوا:

 إن اي مييييييييييييييييييانين وب  نتهيييييييييييييييييييا

 

 قييييد لحوجييييت دييييم ي ت رجمييييان 
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فصييار ال  عولن ب وريي   ييو ي  مييانين لضيي ف دييم   عيياطبيي  لن يب يي   ييذه اي مييانين ي دييي: لنيي  يييدعو

 ي  ف دم   بسبب طوا عمره وض ف حواد . ؛ويحتاج إيب من يرتجم ي  قوا ايقائل عيسما

 مير في ديون مين م   :يف األصل يبيدل مين فيوق اي ميانين يكيدهم إذا لط قيوا وقيايواايت مير لن  :فايشا د

 تجاوز ايمائة وتجاوز ايمائة واي شرين.

ذكيره اي سيكر  يف ايصيحابة نجيي  جيد   ايمديتج ◙يقوا: م ل من ايم ميرين مين ايصيحابة 

ايدون وايتيياء وايجيييم بيي-كييذي  نييافا لبييو ديي يمان اي بييد  ايمدتجييا ةع وعشييرون دييد كييان ييي  مائيية :وقيياا

ا  ا قاا ابد  د يمان قاا: ما  لبي وي  عشيرون  :وق دا -بكسر ايجيم-ايمدتج  نافا لبو د يمان اي بد  لي  

ا عا  مائة وعشرين ددة.ي جالج اي امر  وكذي  اع ةومائة دد  لي  

ا عا  مائة وعشرين ددة.ود د بن جدادة اي ويف األنصار    وايد علية اي ويف قيل لي  

ا عا  مائة وعشرين ددة.  وعد  بن حاتم ايلائي ايصحابي ايمشهور ايذ  اشتهر وايده بايكرم لي  

ي «جزئ »اعتدب بجميا  ؤالء ايحافظ ابن مددة يف  ن فييمن ب ي  مين ايصيحابة ايمائية واي شيرين يف ايسِّ

 .و و ملبوع

رجا إيب بيان لشهر وفييا   ╚ه ايفائدة و ي ذكر ايم مرين من ايصحابة ب د لن انتهب من  ذ

ي ا  يا إخوان بيايتيفيف ي ديي يسيبق ع يب ليسيدة ب يض ايل بية وفيِّيا   يذا اييليأ ايصيواب  اي  ماء ووف 

ي ا  بايتيفيف إيب تشديده ؟؟ فتحا  فقاا:  ي ا  جما وفاة وف   وف 

،،،اَا إْح،،،َدى - 967 َْ  َوُق،،،بَِض الثَّ،،،ْوِريُّ 

 

ا  ،،،،،دَّ ُْ  ِم،،،،،ْن َبْع،،،،،ِد ِس،،،،،تِّْيَن َوَق،،،،،ْرَن 

ْس،،،َع َتِل،،،ي َس،،،ْبِعْينَا - 968 
 َوَبْع،،،ُد يف تِ

 

 َوَف،،،،،،،اُا َمالِ،،،،،،،َك، َويف الَخْمِس،،،،،،،ْينَا 

فييذكر  دييا وفيييا  األئميية ايكبييار ايمشييهورين بايحييديت وايفقيي  واألئميية ايمتب ييين يف مييذا بهم فبييدل  

لن  ما  عام إحيدى لو لحيد وديتين ومائية ي ديي إذا ق يت وبين  عبسفيان بن د يد اي ور  اإلمام ايمشهور

إني  عيام إحيدى  :وإذا ق ت ددة يزمي  لن تؤن هيا و ديا قياا عوإذا تذكر لحد ععام يزم  لن تؤنت ايم دود

 .ودتين عام لحد   :األصل لن يقواع وفقدرة بسدة عتميز اي دد ديذكر ب دوألن ايم دود ديذكر 

ا اي ور    يذا  عحدى عام مائة ولحيد وديتين لو ديدة إحيدى وديتين ومائيةتويف عام مائة وإ ؒ إذ 

 .يف اي نة اي ربية ادةايج

 .( ي دي مائةوقرنقاا: وقوي : )
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ْس،،،َع َتِل،،،ي َس،،،ْبِعْينَا - 968
 َوَبْع،،،ُد يف تِ

 

 ( َمالِ،،،،َك، َويف الَخْمِس،،،،ْينَا5َوَف،،،،اُا ) 

 تويف عام تسا ودب ين ومائة. ◙ل : لن اإلمام ماي  بن لن   

فإن  تويف كما قاا يف اييمسين ومائيةع مائية وخمسيين  ؒ  مان بن ثابت دإلمام لبو حديفة ايولما ا

 )ق ب( ل  ما .

 ولما اإلمام ايشاف يع فقاا: 

ِعيُّ َبْع،،،،،َد َق،،،،،ْرَنْيِن َمَض،،،،،ى  .................................... 
،،،،،افِ  والهَّ

 

 

 ألَْرَب،،،،َع ُث،،،،مَّ َقَض،،،،ى َمأُمْوَن،،،،ا - 970

 

 .................................... 

 ألن اإلمام ايشاف ي تويف ددة مائتين ولرب ة.

 ثم قاا: 

 ُث،،،،،،،،،،،،،،مَّ َقَض،،،،،،،،،،،،،،ى َمأُمْوَن،،،،،،،،،،،،،،ا

 

 أْحَم،،،،،،،،ُد يف إْح،،،،،،،،َدى وَأْرَبِعْينَ،،،،،،،،ا 

ا ثقية ( ل  ما  مأمون ا م  قضى مأموًنال : لن اإلمام لحمد ما  يف ددة مائتين وإحدى ولرب ينع )  صدق 

ا م    .ؒ وفق 

ميين األئمية ايمتبييوعين و يم اإلمييام ديفيان اي يور  واإلمييام لبيو حديفيية واإلميام ماييي   ب يد لن انتهيب

 واإلمام ايشاف ي واإلمام لحمد رحمهم اهلل ت ايب ذكر لصحاب ايكتب ايستة واييمسة قاا: 

 ُث،،مَّ الُبَخ،،اِرْي َلْيَل،،َ  الِفْ ،،رِ َل،،َدى - 971

 

 ِس،،،،،تو َوَخْمِس،،،،،ْيَن بَِخْرَتنْ،،،،،َك َرَدى 

بقيرب قريية وخمسين ومائتين يف مديدة خرتد  و يي  ما  ددة دت   ؒ إلمام ايبيار  ل : لن ا 

 دمرقدد. ية ق ربقربل فال تب   لن تكون مديدة  عدمرقدد

 قاا:

 َوُمْس،،ِلمب َس،،نََ  إْح،،َدى يف َرَج،،ْب  - 972

 

 ِم،،،،ْن َبْع،،،،ِد َق،،،،ْرَنْيِن َوِس،،،،تِّْيَن َذَه،،،،ْب  

س م بن ايحجاج ايقشير  ايديسيابور  ميا  صاحب ايصحي  و و م ؒ ي دي: لن اإلمام مس م  

 ددة إحدى ودتين ومائتين.

 ُث،،مَّ لَِخْم،،َس َبْع،،َد َس،،ْبِعْيَن أُب،،و - 973

 

 .............................. َداُود 

 فتويف لبو داود د يمان بن األش ت ايزجستاين ددة خم  ودب ين ومائتين صاحب كتاب ايسدن. 
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.................................... 

 

 َداُوَد، ُث،،،،،،،،مَّ التِّْرِم،،،،،،،،ِذيُّ َيْعُق،،،،،،،،ُب  

 َس،،،نََ  تِْس،،،َع َبْع،،،َدَها َوُذو َنَس،،،ا - 974 

 

 .................................... 

 ولما اإلمام ايرتمذ  محمد بن عيسب ايرتمذ  قاا: تويف ددة تسا ودب ين ومائتين.

 قاا: 

 اُذو َنَس ............................... َ

 

 َرابِ،،،،،،،َع َق،،،،،،،ْرَن لِ،،،،،،،َثَلََع ُرفَِس،،،،،،،ا 

و و اإلمام لحمد بن ش يب ايدسائي فإني  ميا  يف ايقيرن ايرابيا. ي ديي  عي دي ايوصوا إيب مديدة نسا 

 .ددة ثالثمائة وثالثة

 .ورفر ي  ؒ ( بيان يسبب موت  ي دي  و ما  يف قصة فاج ة اَس فِ رُ قاا: قوي : )

  مين ف يائ   وميا رو عدئل بدمشا عين م اويية ؒ سائي بن مددة عن مشايي  لن ايدحكب اقاا 

ا برلس  حتب يف ل ثيم  عخرج من ايمسيجدفما زايوا يرفسون  يف خصيي  حتب ل   عفقاا لال يقلا م اوية رلد 

 اع واهلل لع م بصحة  ذه ايقصة.س  ف  ايرم ة وما  هبا فهذا م دب قوي  ر   :حمل إيب مكة وقيل

ن يم وقييل يف خصييتي  حتيب ميا   عقيل فما زايوا يرفسون  يف ح دي  (فما زالوا يرفسونه)ي دي قوي : 

 ؒ. 

قد كيان  يو ع يب  عا ويي  كذي ي دي ب  هم لخذ من  ذا لن  كان يف اإلمام ايدسائي شيء من ايتشي  

ويذي  راجا  ذه ايقصية ويف  ع╚وعدم اييو  يف ايصحابة  عمذ ب ل ل ايحديت يف اتباع ايسدة

 ثبوهتا.

تويف ددة مائتين وثالث وديب ينع ميائتين وثيالث   ع وابن ماجؒ   وفاة ابن ماج بقي لن  يم يذكر

ي عودب ين ألني  تيويف ميائتين وثيالث وديب ين ولبيو داود خمسية وديب ين  دن وفياة  فهو لقيدم لصيحاب ايس 

 ديا كميا تقيدم م رتبون يكن يف ايرتتيب يف ايذكر فإهنم ي   عوايرتمذ  تس ة ودب ين وايدسائي ثالثمائة وثالثة

ع يذكرون لبو داود يا  ثيم ابين ماجي عثيم ايدسيائي ثاي  يا عثم ايرتمذ  ثاني ا علو يذكرون لبا داود لوال   لوال   عراب  

ا  ألن  يم ي حق بايكتب اييمسة إال اع ويكون كتاب  في  ايك ير من اي  ا  واألحاديت اي  يفة جيد  متأخر 

 .ؒ   وب  ها موضوعا  ويذي  تأخر  رتبت  ما تقد وفاة مؤيف

 ثم قاا: 

 ُث،،،،مَّ لَِخْم،،،،َس َوَثَم،،،،انِْيَن َتِف،،،،ي - 975

 

،،،،َت الَح،،،،اكُِم فِ،،،،يْ   اَرُقْ نِْي، ُثمَّ  ال،،،،دَّ
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 ي دي: تويف اإلمام ايدارقلدي ايحافظ ايم رو  ددة خم  وثمانين وثالث مائة.

 قاا: 

،،،،،،َت الَح،،،،،،اكُِم فِ،،،،،،يْ  .........  ....................................   ُثمَّ

،،اَا َخْمَس،،َ  َفنِ،،ي - 976  َْ  َخ،،اِمِس َق،،ْرَن 

 

 

 

  .................................... 

 ي دي: لن لبا عبد اهلل محمد بن عبد اهلل ايحاكم ايديسابور  تويف يف ددة خم  ولربا مائة. 

 قاا: 

....................................  

 

ْب،،،،،،،ُد الَغنِ،،،،،،،يْ  َْ  َوَبْع،،،،،،،َدُه بِ،،،،،،،أْرَبَع 

ايحاكم بأربا ديدوا ع ولرب مائة و و ب د  يف عبد ايندي بن د يد األزد  ايمصر  ددة تسا  ي دي تو 

 مائة وتس ة.وعبد ايندي بن د يد األزد  لرب  مائة وخمسةايحاكم لرب 

 ثم قاا: 

 َفِف،،،،ي الثََّلَثِ،،،،ْيَن: أُب،،،،ْو ُنَع،،،،ْيمِ  - 977

 

 َولَِثَم،،،،،،،،،،اَن َبْيَهِق،،،،،،،،،،يُّ الَق،،،،،،،،،،ْواِ  

 «م رفية ايصيحابة»صاحب كتاب  «ح ية األويياء»صبهاين صاحب كتاب ايح ية ي دي: لن لبا ن يم األ 

 .مائةتويف يف ددة ثالثين ولرب 

 وقييل  «شي ب اإليميان»و «ايسيدن ايكيرى»وتاله ايبيهقي لحمد بن ايحسين ايبيهقي صياحب كتياب 

 تويف ددة ثمان وخمسين ولربا مائة. «م رفة ايسدن»و

 قاا: 

...................................... 

 

 َولَِثَم،،،،،،،،،،اَن َبْيَهِق،،،،،،،،،،يُّ الَق،،،،،،،،،،ْواِ  

 قاا:  

 ِمْن َبْعِد َخْمِس،ْيَن َوَبْع،َد َخْمَس، ِ  - 978

 

 َخ ِْي،،،،،،،ُبُهْم والنََّم،،،،،،،رِْي يف َس،،،،،،،نَ ِ  

 وابن عبد اير ايدمر  األنديسي. عي دي: ب د ايبيهقي بيم  ددين تويف ايحافظ اييليب ايبنداد  

مائية وثيالث صيب  لرب مائية وثميان وخمسيينع زييدوا ع يهيا خمسية ي  دة لرب إذا كان ايبيهقي تويف دي

 .يف ايسدة نفسها ؒ وابن عبد اير ايدمر  األنديسي  ؒ ودتين تويف اييليب ايبنداد  
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 ع يف ايسن من اييليب ألن ابن عبد اير عا  قرييب مين تسي ين ديدةرعبد اير  و لكبن وبايدسبة ال

اديتفاد يف  ؒ ف ذي  ال يستنرب لن يكيون اييلييب  عستيدا  من عمرهولما اييليب فإن  عا  يف اي

البين عبيد ايير  «وف ي   جاما بييان اي  يم»تصديف ب ض مصدفات  ع ب وفق مصدفا  ابن عبد اير فم ال  

بايدسيبة ف اعبنيداد  وصيدف يف كيال ايديوعين مصيدف  في  آداب ايمحدث وفي  آداب ايفقي  فجياء اييلييب اي

آلداب »وبايدسيبة  «صيدف ايجياما ألخيالق اييراو  وآداب ايسياما» محيدث ييحديت ا «آداب طايب»يي

لثيره يف  يذين  فياوق عال يستنرب لن يكون ادتفاد من كتياب ابين عبيد اييرف «ايفقي  ايمتفق »صدف  «ايفقي 

فهييو يف مرتبيية مشييايي  رحمهييم اهلل  عيف ايسيين لك يير مديي  لو نحييو ثالثييين دييدةمديي  ألنيي  لكيير  عايمصييدفين

 جم ين..ل
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 َمْ ِرَفُة ع ثِّقهِت وع ضُّ فهِء

ِن بِِعْلِم الَج،ْرِح َوالتَّْع،ِدْيلِ  - 979 ْْ  َوا

 

،،،،،،،،،،ُه الِمْرَق،،،،،،،،،،اُا لِلتَّْفِض،،،،،،،،،،يْ    َففِنَّ

 

 

،،،،،ِقْيِم  - 980 ،،،،،ِحْيِل َوالسَّ َب،،،،،ْيَن الصَّ

 َواْح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َذرِ 

 

 ِم،،،،ْن َغ،،،،َرَ ، َف،،،،الَجْرُح َأيُّ َخَ ،،،،رِ  

 

 

 النُّْص،،ُل َح،،   َوَلَق،،ْد َوَم،،َع َذا فَ  - 981

 

 َأْحَس،،،َن َيْحَي،،،ى فِ،،،ي َجَوابِ،،،ِه َوَس،،،ْد  

 

 

ألَْن َيُكوُن،،،،وا ُخَص،،،،َماَء لِ،،،،ي  - 982

 َأَح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ْب 

 

 ِم،،ْن َك،،ْوِن َخْص،،ِمي الُمْص،،َ َفى إْذ َل،،ْم  

 َوُربََّم،،،،ا ُردَّ َك،،،،َلَُا الَج،،،،اِرِح  - 983 َأُذْب 

 

 َكالنََّس،،،ئِي فِ،،،ي َأْحَم،،،َد ب،،،ِن َص،،،الِِل  

 بََّم،،،ا َك،،،اَن لَِج،،،ْرَح َمْخ،،،َرُج َفرُ  - 984 

 

،،،ْخُط ِح،،،ْيَن ُيْح،،،َرُج   َلْي،،،ِه السُّ َْ  َغ َّ،،،ى 

 

 

 َمْ ِرَفُة َمن عْخَتَلَط ِمن ع ثَِّقهِت

 َوفِي الثَِّقاِت َمْن أِخْيرًا اْخَتَلطْ  - 985

 

 َفَم،،،،،ا َرَوى فِْي،،،،،ِه َأِو اْبَه،،،،،َم َس،،،،،َقطْ  

،ائِب  - 986  َ اَء َوُهَو اْب،ُن السَّ َْ  َنْحُو 

 

 َك،،،،،،،اْلُجَرْيرِي َس،،،،،،،ِعْيَد، َوَأبِ،،،،،،،يوَ  

 

 
ُروَب،، ِ  - 987 َْ  إِْس،َحاَث، ُث،مَّ اْب،ِن أبِ،ي 

 

َقاِش،،،،،،،يِّ َأبِ،،،،،،،ي ِقَلَب،،،،،،، ِ    ُث،،،،،،،مَّ الرَّ

،َلِميُّ الُك،ْوفِيْ  - 988   َكَذا ُحَصْيُن السُّ

 

،،،،،،،،،دب والثََّقِف،،،،،،،،،ي  ،،،،،،،،،اِراب ُمَحمَّ َْ  و

ِم،ي - 989  َْ اَا بَِصنَْعا إْذ   َكَذا اْبُن َهمَّ

 

ُم،،،،،وا والتَّ،،،،،ْوأاِ َوال،،،،،رَّ   َْ ْيَم،،،،،ا َز
 أُي فِ

َيْينَ،،َ  َم،،َع الَمْس،،ُعوِدي - 990  ُْ  َواْب،،ُن 

 

 َوآِخ،،،،،،رًا َحَك،،،،،،ْوُه فِ،،،،،،ي الَحِفْي،،،،،،دِ  

 

 
 اب،،،ُن ُخَ ْيَم،،،َ  َم،،،َع الِغْ رِْيِف،،،ي - 991

 

 َم،،،،َع الَق ِْيِع،،،،ي َأْحَم،،،،َد الَمْع،،،،ُرْوِف  

 

 

 قهل ع شهرح وفقه عهلل:

 :ؒ يقوا ايحافظ اي راقي 

عفاءِ  َمْعرَِف ُ   الثِّقاِت والضُّ

َْذذذذذ م   َذذذذذْ  م َ   تذ ْوذذذذذ مْ  م  - 979  َ  ْْسذذذذذ م وموم

 

،،،،،،،،،،ُه الِمْرَق،،،،،،،،،،اُا لِلتَّْفِض،،،،،،،،،،يْ    َففِنَّ

 

 
،،،،،ِقْيِم  - 980 ،،،،،ِحْيِل َوالسَّ َب،،،،،ْيَن الصَّ

 َواْح،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،َذرِ 

 

 ................................... 

يم    ق   بين  ايصحي   وايس 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
1187 

يت  ق ب  من مسائلع يف باب من ت قبل روايت  لو ت يرد؛ ف يذي  ديدمر   ذا ايدوع وما تقدم م دا شيء من

ا  هداع فدب  ابتداء  ع ب ل مية ع م ايجرح وايت ديلع فقاا:  ا دري    ع ي  مرور 

ُه اْلِمْرَقاُا للتفصيلِ   ففِنَّ

ِقيمِ   بيَن الصحيِل والسَّ

لن ي يتقن ع يم ايجيرح وايت يديلع  فال ب يد   عي دي لن من لراد لن يميز األحاديت ايصحيحة من اي  يفة

فإن م رفة وتمييز ايحديت ايصحي  مين اي ي يفع ال بيد يلاييب اي  يم فيهيا مين درادية ع يوم ايحيديت 

ا ع ب وج  اإلجماا كما درددا  ذه األيفية بف ل اهلل   ع ث م  ي تدي ب  مين رئيسيين: ۵جمي  

م ة لنواع ع يوم ايحيديتع إال  : ع م ايجرح وايت ديل ع ب وج  اييصوصع فإن  وإن كاناألول يف ج 

لن  يدبني لن ي دي ي درس درادة خاصةع ويذي  يديدا يف ك ية ايحديت مقرر مستقل ي سيمب بمقيرر ايجيرح 

 وايت ديل وضوابط ايجرح وايت ديل. 

ا اي  م اي اين ايذ   و من جم ة ع وم ايحيديت يكدي  يدبنيي لن ي يدرس درادية  خاصيةع فهيو ع يم  ولم 

يا يف ع يوم ايحيديت ع يب وجي  اإلجميااع اي  لع فإ ا اييذ  يحكيم ع يب األحادييتع ال بيد لن يكيون قوي  ذ 

 ع ب وج  اييصوص؛ ف ذي  قاا:  عويكون قوي ا يف ايجرح وايت ديل وع م اي  ل

ِن بِِعْلِم الَج،ْرِح َوالتَّْع،ِدْيلِ  - 979 ْْ  َوا

 

،،،،،،،،،،ُه الِمْرَق،،،،،،،،،،اُا لِلتَّْفِض،،،،،،،،،،يْ    َففِنَّ

 

 

ألن األحادييت إنميا ت يروى باألديانيدع فيال ب يد  لن  عايصحي  وايحيديت ايحسين ي تمييز بين ايحديت

؛ يت ير  اي قية مين اي ي يف وايصيدوق مين ايكيذوبع وايمجهيوا مين  يا وت يديال  تميز بيين رواهتيا جرح 

 ايم رو ع و ذا إنما ت رف  من خالا م رفة ع م ايجرح وايت ديل. 

ايحديت ايمتيصو يف  ذا اي  مع إذا ع مت ع يم ايجيرح  ي دي يا طايب ( واْحَذِر ِمن َغَر َ )قاا: 

يا وت يديال  ع يب  عوايت ديل وع مت ل ميت  وفائدت ع يكن ما ذيي  احيذر مين لن يكيون كالمي  فيي  جرح 

فإن  ربما كان ايكالم يف ب يض ايدياس ع يب ديبيل  عال ع ب دبيل ايدصيحة وايحق عدبيل اينر  وايهوى

صيب  ريبيةع واينيبية مين كبيائر اييذنوب ايتيي يدبنيي لن ن  نصييحة وي  يرج عن كوو ذا ي   عايهوى واينر 

 يجتدبها ايمس م. 

 .(فاْلَجْرُح أيُّ َخَ رِ ) قاا:
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اس  ذا لمر  خلير ال يدبني لن ي تصدى ي  إال بسيبب  وجيي   م قيواع ولميا ي دي: ايجرح وايكالم يف ايد  

 يمجرد اينر  وايهوى فإن  ال يجوز.

 .(لنُّْصُل َح   وَمَع ذا فا)ثم قاا: 

فإن  يدبني لن ي   يم لن كيالم األئمية اييرواة وبيياهنم  عظم ايكالم يف ايداس وعظم لمر اينيبةي دي: ما ع  

ع لو بيياهنم يم يايبهم مين حييت ديوء حفظهيم لو كيذهبم لو بيدعتهمع فإني  ييي   ا وت يديال  ألحوايهم جرح 

ع يهم لن يبيدو ا؛ ألهنم ييو ييم يف  يوا ذيي  يميا فإن  من واجب ايدصيحة ايتي كان يجب  عداخال  يف اينيبة

د ة من ل ل ايبدعة.  ر  ل ل ايس  ر  ايحديت ايصحي  من ايحديت اي  يفع ويما ع   ع 

يا قبيل »ذكر يف ايشرح قاا:  قد تك م يف ايرجاا جماعة  من ايصحابة ومن ايتاب ين فمن ب يد مع ولي  

يسيدةع ي ديي مسيتدده مين ايكتياب وايسيدةع لميا مين ذي  ذكر مستدد ايجرح وايت ديل من حييت ايكتياب وا

فايفاديق كييف ي  ير  لني  فاديق إال  ع[6]ايحجرا : ﴾ؒإِْن َجاَءُكْم َفاِس ب بِنََبفَ َفَتَبيَّنُوا﴿ؒ: ۵ايقرآن فقوا اهلل 

ب،ئس أخ،و »يف ذيي  ك ي :  ♀تبين يف خرهع ولما يف ايسدة فقيوا ايدبيي من لجل لن ي   ببيان حاي ع

أما معاوي  فصعلوٍ َل م،ال ل،ه، »  عدد ايمرلة ايتي ادتدصحت  حيدما لراد  لن تتزوجع قاا: ع وقوي«العهير

ويكين مين بياب ايدصييحة يهيذه  عفبيين عييب كيل واحيد مدهميا« هِ وأما أبو الجهم فَل يضع العصا ْن ْاتقِ 

يا يف ا عيذي  بيان لن اي يب وايجرح إذا كيان ع يب ديبيل ايدصييحةو عايمرلة يشيرعع إنميا فإني  ييي  ممدوع 

ع ب ديبيل ايهيوى م يف ايداس يدبني ي لايب لن يدتب  يف م ل  ذه األمورع ولن يكون ع ب حذر من لن يتك   

 ث م  لشار إيب قوية  حكيمة يف  ذه ايمسأية فقاا: ع واينر  كما تقدم

 ولَقْد أحَسَن َيْحَيى يف جوابِِه وَسّدْ 

ئل لحد األئمة ايكبار ايمت صيدين ي جيرح وايت يديل عين كالمي  يف اييرواةع ولني  لال ي دي: لن  حيدما د 

ييشب لن يكون ذي  ريبةع و ذا اإلمام  و يحيب بن دي يد ايقليانع فإني  قياا يي  لبيو بكير بين خيالد: لميا 

صماءك عدد اهلل يوم ايقيامة؟ فقياا: ألن يكونيوا خصيمائي تيشب لن يكون  ؤالء ايذين تركت حدي هم خ  

م  يم تذب ايكذب عن حدي ي. ♀ردوا اهلل لحب إيي من لن يكون خصمي 
 ع يقوا يي: ي 

يمين ديأي  عين لني  ال  سيكت  لجاب بجواب  دديد م   ؒ يقوا ايحافظ اي راقي: إن  يحيب ايقلان 

وتك ييم فييهمع فأجيياب يحيييب  عييشيب لن يييأيت  يؤالء يييوم ايقيامية خصييماؤه يحاجونيي  بأني  تييرك حيدي هم
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ألن يكون هؤَلء خصمائي أحب إل،ي م،ن أن ي،أتي رس،ول »فقاا: سكتع ايقلان هبذا ايجواب ايسديد ايم  

ألن  ال يتبين ايحديت ايصحي   «فيكون خصًما لي، يقول لي: لِمَّ لم تذب الكذب ْني  ♀اهَّلل 

من اي  يف إال ببيان حاا روات ع فهيم م يلرون يهيذاع ف يذي  تك ميوا يف اييرواة وبيديوا لحيوايهمع وييم 

 يسكتوا عدهم. 

ايصوفية اإلمام لحمد يتك م يف ب ض ايرواةع فقياا: ييا لبيا عبيد اهلل تنتياب؟ فقياا يي : ف ما دما لحد 

ا وت ديال  ي دي لن بيان لحواا اير   «هذا ليس بغيب  هذا نصيح »  ذا يي  من اينيبة بشييءع وإنميا  عواة جرح 

    لم ي   ف! ي  ر   ل يصح  حديفص  وع ب دبيل بيان حاا ايراو  يي  ر  حاي ع  و ع ب دبيل ايد  

 ثم قاا: 

 َوُربََّم،،،،ا ُردَّ َك،،،،َلَُا الَج،،،،اِرِح  - 983

 

 َكالنََّس،،،ئِي فِ،،،ي َأْحَم،،،َد ب،،،ِن َص،،،الِِل  

ير  لن  عي دي لن ع م ايجرح وايت ديل يي  ضيوابط: مين ضيوابل  إذا تك يم اإلميام يف لحيد اييرواة  وع 

وق يت   ايتداف ع لو بسبب خصومة  ايسبب يف كالم  إنما  و لمر  خارج  عن ايحديتع وإنما  و بسبب م ال  

قيد يجتهيدون وقيد  عفإهنم بشر من ايبشير -وإن كانوا يف  ذه ايمدزية ايرفي ة وايمكانة-بيدهمع فإن اي  ماء 

 .يلئون يف اجتهادهي  

يف لحميد بين صياي  ايمصير ع ولحميد بين صياي  ايمصير   ؒ فمن ذي  كالم اإلمام ايدسائي 

 وجرح .  ؒ ما ذي  تك م في  ايدسائي لحد لئمة ايحديت وحفاظ  ايكبارع و

ا يف ذي  فربما لخليأ فيي ع كميا »يقوا ايحافظ اي راقي يف ايشرح:  ا م تمد  ث م  إن ايجارح وإن كان إمام 

جرح ايدسائي لحمد بن صاي  ايمصر  بقوي : رير ثقة وال مأمونع و و ثقة إمام حافظ احت  ب  ايبييار  

يتك م في  بحجيةع وقياا لبيو ي  يب ايي ي يي: اتفيق ايحفياظ ع يب لن ا لحد  يف صحيح ع وقاا: ثقة  ما رليت 

 .«كالم ايدسائي في  تحامل وال يقدح كالم لم اي  في 

ت يايبع قياا ابين عيد : ديم ت  ؒ يف لحميد بين صياي   ؒ وذ كر ايسبب يف كالم ايدسائي 

ائي مين مج ي  لحميد )ي ديي: لحميد بين صياي ( فليرد ايدسيح ير   محمد بين  يارون ايرقيي يقيوا: 

مج س ع فحم   ذي  ع ب لن تك م في ع ي دي لحمد بن صاي  يم ي ر  ي دسائي مدزيت  وع م  وطرده مين 

 ايمج  ع فكان ذي  دبب كالم اإلمام ايدسائي في  . 
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ا بكالم  آخرع قاا: يم يكن ألحمد بن صاي  آفة رير ايكر ألن  كان متكير اع ع يب  عي دي تك م في  لي  

ميا يقيا بيين  ايدسائي يف لحميد بين صياي  بسيبب ايشيحداء ايتيي وق يت بيدهمياع وك يير   كل يم يؤخذ بكالم

ايمت اصرين شيء  من ايييال ع فيب ض األميور  يي بايدسيبة ينير ميا صينيرةع وييذي  تجيدون ايحيافظ 

ي ؒ ايذ بي  ا: إن كيالم األقيران ي ليوى وال ي يروىع ي ديي إذا ع  ر  مدي  قريدية تيدا ع يب لن يقوا ك يير 

 ما  و بسبب ايتداف ع لو بسبب ما يقا بين األقران. ميرج  إن

   ثم قاا:

 َفُربََّم،،،ا َك،،،اَن لَِج،،،ْرَح َمْخ،،،َرُج  - 984

 

 ................................ 

( كايجواب ع ب دؤاا  مقيدر و يو لني : إذا ن سيب م يل ايدسيائي فُربََّما كاَن لَِجْرَح َمْخَرُج قاا: وقوي  ) 

ح وايت يديل إييب م يل  يذاع فكييف يوثيق بقويي  يف ذيي ؟ فأجياب ابين ايصيالح يف ايجير و و إميام حجية  

ن عين ايسيط تبد  ايمساو ع ي دي ما حدث بيد  وبين لحمد بن صياي ع ج  يت ايدسيائي إقاا:  ؒ 

 يط فبد  ي  مساو   ي عدد ريره ييست كذي . يدظر إيي  ب ين ايس  

 ميب مساو  يها يف ايباطن ميارج صيحيحةع ت  بأن عين ايسيط تبد   واقاا ابن ايصالح: ي دي لجاب

ا بقدح ي  م بلالن . عدها لو ي  مب عدها بحجاب ايسيطع ال لن ذي  يقا من م    ت م    د 

ف يذي  ال  عحسيدةمحاميل يرج م ايب  يي عديد رييره يهيا يط ي شيوع ي  ي دي: لن ايدظر ب ين ايس  

 ي قبل م ل  ذا من كالم األقران. 

ا قوي :  ْخُط حيَن َيْحُرُج  َغ َّى)لم  ي دي لن ايقائل حيدما ل حرج بتصير  شيديد مين ايمقيوا ع (ْليه السُّ

في ع دبب ذي  بأن ايقائل تك م هبذا ايكالم ايشديد في ع وإال  فإن ي  محامد ل خرى يو لني  لعم هيا يميا قياا 

  ذا ايقوا. 

 َمْعرَِفُ  َمن اْخَتَلَط ِمن الثَِّقاِت 

وربما نسيي راييب حدي ي  بسيبب آفية  مين  عة ايميت لون ي دي من تنير حفظ  ذا ايدوع يا إخوة ايروا

ا بسبب مو  عزيز  ع ي ع لو بسيبب حرييق كتبي ع لو بسيبب كير ديد ع فيدسيب حيدي  ا ب  ي  لو  عاآلفا : إم 

 ربما ك  ع فهذا ي سمب باالختال .
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ا و يو ملبيوعع   ئييو ذا ايدوع اعتدب اي  ماء ب  وصدفوا فيي  تصيانيفع فدصيف فيي  ايحيافظ اي  جيزء 

ا البن ايكي     كيب ايدييراايكوا»اا كتاب ا دماه يسمب كتاب ايميت لينع وكذي  ايسبط من اي جميع ولي  

   «فيمن اخت ط من اي قا 

 قاا:

 َوفِي الثَِّقاِت َمْن أِخْيرًا اْخَتَلطْ  - 985

 

 َفَم،،،،،ا َرَوى فِْي،،،،،ِه َأِو اْبَه،،،،،َم َس،،،،،َقطْ  

اع يذكر  هدا حكم ايميت طع   ا شيديد  فهذا ايذ  وقا ع ي  االختال  بأن نسي حدي   وتنير حفظ  تنير 

يير  ميين روى عديي  قبييل االخييتال  ا عديي ع وميين روى عديي  ب ييد  عحكميي  لنيي  إذا ع  فيكييون حدي يي  صييحيح 

اع ومن يم يتميز  ل  يو قبيل االخيتال  عاالختال  لو ب يد االخيتال  فإني  ي  حيق  عفإن حدي   يكون ض يف 

ا بايقسم ا.  لي    اي اين فيكون حدي   ض يف 

 قاا:

،ائِب  - 986 َ اَء َوُهَو اْب،ُن السَّ َْ  َنْحُو 

 

 َوَك،،،،،،،اْلُجَرْيرِي َس،،،،،،،ِعْيَد، َوَأبِ،،،،،،،ي 

 

 
اع قياا: مين ايميت ليين علياء بين ايسيائبع إدحاق ي دي ضرب لم  ة ي م   يت لينع نمر ع يهم دري  

ي بة يا ممين وديفيان اي يور ع وروى  عوممن روى عدي  قبيل االخيتال  ش  عدي  عيدد قبيل االخيتال ع ولي  

وتنيير حفظي ع وممين اخيت ط لو  عنكر ع يي  لييام ايلياعونرير  د يد بن إياس ايجرير ع ثقة  ل  اخت ط ايج  

 (.  وأبي إسحاثعمرو بن عبد اهللع و و ايم دب بقوي : )ايسبي ي ن  اخت ط لبو إدحاق إ :قيل

ُروَب ِ قاا: ) َْ ا من ايميت ثم ابِن َأبِي  لين د يد بن لبي عروبةع و و ثقة احت  بي  ايشيييان يكدي  ( لي  

وطايت مدة اختالط  فوق اي شر ددينع و و قبل لن ييت ط ثقيةع  يو مين لوثيق ايدياس يف حيديت  عاخت ط

 .  ايسدوديعامة قتادة بن د  

ا ممن اخت ط قاا: ) َقاِشيِّ أبي ِقَلََب ِ لي   يا ( ي دي عبيد ايم ي  بين محميد ايرقاشييع وُثمَّ الرَّ ي ديي لي  

ك،ذا ُحَص،ْيُن ممن وصف باالختال ع وممن وصف باالختال : حصين بن عبد ايرحمن ايسي ميع قياا: )

َلِميُّ   ي .  ع ودبق لن عارم يقب  ايسدوديان ايف ل ( وعارم محمد بن عف  السُّ

،ااَ قفييع )( وي دي باي قفي: عبد ايو اب بن عبيد ايمجييد اي   والثََّقِفيقاا: ) ( ي ديي بيابن وك،ذا اب،ُن َهمَّ

ا.  ا يي  ي دي ك ير    مام عبد ايرزاق بن  مام ايصد اينع وكان قد تنير تنير 

ِميقاا: ) َْ  .( ي دي: لن  تنير ب د إصابت  باي مبكذا ابن هماا بَصنَْعا إْذ 
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ُمواقاا: ) َْ ع ه  ني  تنيير يف آخير عمير  إ :( ي دي ربي ة ايرل ع ايفقي  شيخ اإلمام ماي ع قيلوالرأُي فيما َز

( ي ديي ايصيواب كيأن ايصيواب لني  ييم فيم،ا زْم،وا ذا ايقوا لشار إيب كون  اخت ف يف صحت  بقويي : )و

ا ميا يفتيي برليي ع ولميا لني  تنيير فهيذا رع وإنما كانوا يتقون  يشهرت  بايقوا يف اير  يتني   ل ع ي دي لني  كيان ك يير 

 ايكالم في  نظر. 

ر: ديفيان و و صاي  بن نبهانع وممين قييل لني  تني ي ةيب ايتولم( ي دي ايتولم صاي  مووالتَّْوَأِميقاا: )

و يو عبيد اييرحمن بين عبيد اهلل  (مَع اْلَمْسُعوِديع وقاا: )ه  ه ايحافظ ايذ بي ورير  بن عييدةع و ذا ايقوا رد  

 .  ؒ ايمس ود ع و و مشهور  بأن  اخت ط يف آخر عمره 

ا ممن قيل لن  اخت ط حفييد ابين خزيميةع و يو محميد َم َ وآِخرًا َحَكْوُه يف اْلَحِفيِد ابِن ُخَ يْ قاا: ) ( لي  

 بن ايف ل بن محمد بن إدحاق بن خزيمة. 

ع بكسر اينيين ايجرجياينع مَع اْلِغْ رِيِ  قاا: ) ( وي دي باينلريف  لبا لحمد محمد بن لحمد اينلريف 

 قيل: لن  اخت ط. 

مسدد عن عبد اهلل بن اإلمام لحميدع واديم  يا  ( وي دي بايقلي ي: راومع اْلَق ِيِعي أحمَد المعروِف )

 .وخر  ه  ايجح م بن حمدانع اختل يف آخر عمر  بن لحمد 

ا روايت  ي م     . ر  ألن  رواه قبل لن يقا ع ي  ما وقا من ايي   عسدد فصحيحةلم 

 قاا: 
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 :ؒ هظم َقهل ع نَّ

 طبقهُت ع رُّوعِة

َواِا َطَبَق،،،،،اتب ُتْع،،،،،َرُف  - 992  َولِل،،،،،رُّ

 

،،،،نِّ    َواألَْخ،،،،ِذ، َوَك،،،،ْم ُمَص،،،،نُِّ   بِالسِّ

 َيْغَلُط فِْيَها، َواْب،ُن َس،ْعَد َص،نََّفا - 993 

 

،،،ْن ُض،،،َعَفا  َْ ْيَه،،،ا َوَلكِ،،،ْن َك،،،ْم َرَوى 
 فِ

 َأْوَطهُن ع رَُّوعِة َوُبل َدعُنُهْم 

ِت األَْنَساُب يف الُبْلَدانِ  -997 َْ  َفنُِس،،،،،،،،،َب األَْكَث،،،،،،،،،ُر لِلَْوَط،،،،،،،،،انِ   َوَضا

 ْن يف َبْل،،،َدَتْيِن َس،،،َكنَاَوإْن َيُك،،، -998 

 

 َفاْب،،،،،،َدْأ بِ،،،،،،اَلْوَلى َوبِ،،،،،،ُثمَّ َحُس،،،،،،نَا 

 

 
 ْن ِم،،ْن َقْرَي،،َ  ِم،،ْن َبْل،،َداِ َوإْن َيُك،، -999

 

 ُينَْس،،،،،،ْب لُِك،،،،،،لو َوإَل،،،،،،ى النَّاِحَي،،،،،، ِ  

 

 

 

 

 َوَكُمَل،،،ْت بِ ِْيَب،،،َ  الَمْيُمْوَن،،،هْ  -1000

 

 َفَب،،،،،َرَزْت ِم،،،،،ْن ِخ،،،،،ْدِرَها َمُص،،،،،ْوَنهْ  

 نَ،،ا الَمْحُم،،وُد َوالَمْه،،ُكْورُ َفَربُّ  -1001 

 

 إَِلْي،،،،،،،ِه ِمنَّ،،،،،،،ا َتْرِج،،،،،،،ُع األُُم،،،،،،،ْورُ  

 

 
،،،َلَاِ  -1002 ،،،َلَِا َوالسَّ  َوَأْفَض،،،ُل الصَّ

 

َل،،،،،،،ى النَّبِ،،،،،،،يِّ َس،،،،،،،يِِّد األََن،،،،،،،ااِ   َْ 

ا  يم  ي دي: لن من ع وم  ايحديت ايتي يدبني م رفتهاع م رفة طبقا  ايرواةع وايلبقة كميا مير بديا ك يير 

رعية ز  يف ايسن واإلددادع ي دي م ال  اإلمام لحمد وابن م ين طبقة واحدةع ايبيار  مي ال  ولبيو  ايمشرتكون

 بة بن ايحجاج ودفيان اي ور  طبقية واحيدةع وديفيان بين عييدية وحمياد بين زييد ايراز  طبقة واحدةع ش  

 .كذي 

 .دي اإلددادفايشا د: لن ايلبقة  م ايمشرتكون يف ايسن واإلددادع ايسن واألخذع األخذ ي 

ونافاع يكن اإلشكاا فيي  قياا: مهم ايدوع صدف في  محمد بن د د كتاب ايلبقا  و و كتاب و ذا 

و ييو مييرتوك عدييد  ع( ي دييي لنيي  يييرو  فييي  عيين اي يي فاءع كايشيييخ ايواقييد ولك،،ْن ك،،م َرَوى ْ،،ن ُض،،َعَفا)

 ايمحدثين.

ن ايحافظ ايذ بيع ديدة ع و و كتاب  ملبوع ومن ايمتأخريؒ ومن مصدفي ايلبقا  اإلمام مس م 

 ايم ين يف طبقا  ايمحدثين. 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1194 

 ثم قاا: 

 عمَلَوعِ ي ِمَن ع ُ َلَمهِء وع رَُّوعِة

 َوُربََّم،،،ا إَل،،،ى الَقبِْي،،،ِل ُينَْس،،،ُب  - 994

 

َتاَق،،،،،َ  َوَه،،،،،َذا األْغَل،،،،،ُب   َْ  َم،،،،،ْوَلى 

 َأْو لِ،،،َوَلَِء الِحْل،،،ِ  َك،،،التَّْيِميِّ  - 995 

 

ْيِن َك،،،،،،،اْلُج    ْعِفيِّ َمالِ،،،،،،،َك اْو لِل،،،،،،،دِّ

 َوُربََّم،،ا ُينَْس،،ُب َم،،ْوَلى الَم،،ْوَلى - 996 

 

 َنْح،،،،ُو َس،،،،ِعْيِد ب،،،،ِن َيَس،،،،اَر َأْص،،،،َلَ  

 

 

 

م رفة ايمواييع وي  دب بايمويب اي القة ايتي تكون بيين شييو  وشييو ييي  عالقية ي ديي نسيبع 

ييية ايح  تقع وإما مين ناحيية اإلديالمع وإميا مين ناحوإنما  ي لنواع: إما عالقة من ناحية اي    فع فيإذا لعتيق   

ا ي  فإني  يصيب  ميوالهع ويصيب   يذا اي بيد ايم تيق ميوال  يمين لعتقي ع وييذي  قياا:  رجل مويب ي  لو عبد 

َتاَق َ ) َْ  (. ُينَْسُب َمْوَلى 

ا  داك والء بين كأن تتحايف قبي تان وي   ع: مويب ايح فوالنو  الثاين صب  بيدهما والءع كما كان قديم 

. وبين األو عجهيدة  س واييزرج من األمصارع فهذا والء ح ف 

ا من ايوالء قاا: ينِ ) وقاا: لي   ( كيوالء اإلميام ايبييار  ي ج فييينع فيإن جيده لدي م ع يب لحيد لل،دِّ

 ايج فيينع ف ذي  ي قاا يإلمام ايبيار  ايج فيع و و مواله من ناحية اإلدالم وايدين. 

 قاا: 

 َلىَوُربََّم،،ا ُينَْس،،ُب َم،،ْوَلى الَم،،وْ  - 996

 

 َنْح،،،،ُو َس،،،،ِعْيِد ب،،،،ِن َيَس،،،،اَر َأْص،،،،َلَ  

 

 

 

ما يكون ايوالء يمويب ايمويبع ي دي نقيوا: مين ذيي  عبيد اهلل بين و يب ايقرشيي ايفهير ع ب  ي دي: ر  

فإن  مويب يزيد بن رمانةع ويزيد بن رمانة مويب يزيد بن عيسب ايفهير ع فهيو ميويب ايميويبع م يل عبيد اهلل 

 بن و ب. 

م قاا: د يد بن يسارع وي دي ب  لبا اييباب د يد بن يسارع قيل: لني   اشيمي ألني  كذي  م ل يف ايدظ

 ع فهو مويب ايمويب. ♀مويب شكران مويب ردوا اهلل 
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 قاا: 

واِا وبلداُنهم  أوطاُن الرُّ

ِت األَْنَساُب يف الُبْلَدانِ  -997 َْ  َفنُِس،،،،،،،،،َب األَْكَث،،،،،،،،،ُر لِلَْوَط،،،،،،،،،انِ   َوَضا

ا كانت إيب ايقبي ةع ث م  صار  يف اي صور ايم  ي دي لن ايدسبة من  ذا   ي يياع  عتأخرة إييب ايب يدانقديم 

 األنسابع ويذي  قاا: 

ِت األَْنَساُب يف الُبْلَدانِ  -997 َْ  َفنُِس،،،،،،،،،َب األَْكَث،،،،،،،،،ُر لِلَْوَط،،،،،،،،،انِ   َوَضا

 فإذ كان ايرجل مدتسب ا إيب ب دين:  

ا ثم انتقل إيب ب د آخرع فكيفأحدهما  فقاا:  تدسب ؟ : كان في  قديم 

 َوإْن َيُك،،،ْن يف َبْل،،،َدَتْيِن َس،،،َكنَا -998

 

 َفاْب،،،،،،َدْأ بِ،،،،،،اَلْوَلى َوبِ،،،،،،ُثمَّ َحُس،،،،،،نَا 

 

 
 .ي دي رجل دكن ايمديدة ومكةع دكن مكة لوال  ثم ايمديدة ثاني اع تقوا: فالن ايمكي ثم ايمدين

 قاا:

 ْن ِم،ْن َقْرَي،َ  ِم،ْن َبْل،َداِ َيُك، وَمنْ  -999

 

 َوإَل،،،،،،ى النَّاِحَي،،،،،، ِ  ُينَْس،،،،،،ْب لُِك،،،،،،لو  

 

 

 

 

دسب إيب ب دة كبيرة في دسب إييهمياع ي دسيب إييب ت ي  ايقريية و ذه ايقرية ت   عي دي لن  من كان من قرية

 وإيب ت   ايمديدة. 

لن يفييرج عيين ل ييل ايشييام وي جييل  ۵ول ييل ايمديديية مشييهورة يف  ييذه األيييامع نسييأا اهلل  عي دييي ميي ال  

 ي  م واق ون فيهاع قاا: بايفرج عدهم يف  ذه ايمحدة ايت

إذا كان من ب دة داريا و ي قرية من دمشقع فايدسب إييهيا لن يقيوا: اييدار  ايدمشيقيع ( داري بلدا)

 ايدار  ايدمشقيع وتقوا: فالن  ايدار  ايدمشقي. 

 ثم قاا ايحافظ اي راقي: 

 َوَكُمَل،،،ْت بِ ِْيَب،،،َ  الَمْيُمْوَن،،،هْ  -1000

 

 ُص،،،،،ْوَنهْ َفَب،،،،،َرَزْت ِم،،،،،ْن ِخ،،،،،ْدِرَها مَ  

 َفَربُّنَ،،ا الَمْحُم،،وُد َوالَمْه،،ُكْورُ  -1001 

 

 إَِلْي،،،،،،،ِه ِمنَّ،،،،،،،ا َتْرِج،،،،،،،ُع األُُم،،،،،،،ْورُ  

 

 
،،،َلَاِ  -1002 ،،،َلَِا َوالسَّ  َوَأْفَض،،،ُل الصَّ

 

َل،،،،،،،ى النَّبِ،،،،،،،يِّ َس،،،،،،،يِِّد األََن،،،،،،،ااِ   َْ 

اهلل  ع لن  يييذه األيفيييية كيييان قيييد نظمهيييا يف مديدييية رديييواؒ فيييذكر  هديييا ايحيييافظ اي راقيييي  

 ذه ايمديدة ايتي نحن فيها ويف لح اهناع وقد كم ت  ذه األيفية فيهاع قاا:ع  ♀
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 ۵و ي مصونة  جمي ية  محفوظيةع ويحميد اهلل  عها ي دي خرجت( ل : لن  فَبَرَزْت ِمن ِخْدِرها َمُصوَنهْ )

 ويشكره ع ب لن ديهل يي   يذه ايمدظومية ايمفييدة ايداف يةع وخيتم  يذه ايصيالة وايسيالم ع يب رديوا اهلل

♀. 

يع ب لن يس   ۵وكذي  نحن نشكر اهلل  وع يف ر يدا ختم  ذه األيفية ايداف ة ايمفيدة ايمهمية يف  يذا ايتيص 

يا  ۵ ذه ايسدين اي الثة ايماضيةع ولدأا اهلل  يا ناف   لن يوفقدا وإيياكم يميا يحيب ويرضيبع ولن يرزقديا ع م 

ا  .وعمال  صايح 

 ه وصحبه.وصلى اهَّلل وسلم وبارٍ ْلى نبينا محمد، وْلى آل
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 بسم اهَّلل الرحمن الرحيم

 .ايحمد هلل رب اي ايمينع ولص ي ولد م ع ب نبيدا محمدع وع ب آي  وصحب  لجم ين

و يو ليفيية » ايمحييط يف نظيم ايحيديت"يديافا يف ايذ  وفيق ويسير إلتميام  يذا ايميتن ا ۵نحمد هلل 

 يمة مدها: ع و ذه األيفية كما تقدم م دا يها ميزا  مهمة وعظؒ  «ايحافظ اي راقي

سن ما لفياد يف  يذا وع ب ح   عسن نظم ع ب ح   -ا خير ايجزاءوجزاه عد   ؒ لن  ايحافظ اي راقي  -

فإني  ييذكر  عؒ البن ايصالح  مع نظم يف  ذه األيفية تفاصيل مسائل ع وم ايحديته  اي  م ايج يل ايم  

ففي  تفاصييل ايمسيائل يف كتياب  ي  ايقب ة وقائمةع ويذكر ي  ايمسأية وم ايهاع ويذكر ي  ايدوع وت ريف ع

 ايموجز.  يف  ذا ايدظم ؒ ع وم ايحديت البن ايصالح 

 .: لن  ذا ايدظم يمتاز بسالدت  ودهويت والمي ا الثاني 

م  و من ايسهل ايممتداع دهل يف م داه وديهل يف عذوبتي ع م ل ما تقد   ؒ فدظم ايحافظ اي راقي 

 ون نظم  هبذه ايسهوية وايسالدة. بأن  ال يتيسر  ذا يكل لحدع لن يك وممتدا  

وميا فيي  مين اي  يم ايديافا وايفوائيد  عيميا رلوا  يذا اييدظم -رحمهيم اهلل-: لن اي  مياء والمي ا الثالث، 

فشيرحها  عوييذي  ك ير  ايشيروح ع يب  يذه األيفيية عاعتدوا ب  عدايية كبييرة عايجمة ما دهويت  وادتي اب 

ا  و   يمتاز بسهوية عبارت  وحسن لد وب  يف شرح . ايداظم نفس  بشرح  عظيم نفي ع لي  

اظ ك يرونع ونكتوا ع ب شرح ع فممن نكت ع ي  اي المة ايبقاعي يف ايدكت ايوفية ايتيي  ف  وشرحها ح 

يشييي  ايحيافظ  «األيفيية»بن حجر يف تدريس  يشرح اجما فيها ايفوائد ايتي ادتفاد ا من دروس ايحافظ 

 .  ؒ بن حجر افإن  يشيي  ايحافظ  عويم يدسب  إيب قائل عالمقاعي ايكاي راقيع فحيت لط ق ايب  

ذيي  ايشيرح ايمليوا ايمسيتوعب اييذ   يو لوديا  «األيفية»ثم جاء ايحافظ ايسياو  وشرح  ذه 

 .  ؒ ي حافظ ايسياو   "فت  ايمنيت"كتاب يف ع وم ايحديتع لعدي ب  كتاب 

عدد طاييب ايحيديتع فب يد لن فررديا مين فهذه ايميزا  اي الث تج ل يهذه األيفية مكانتها ول ميتها 

ا متودل ا ا متوديل اويم ن   عيم نيتصر في  عشرحها ودرادتها شرح  اعتديديا  لدب ونليلع وإنما ج  تي  شيرح 

ول م ايمسائل ايواردة فيهاع ما اي داية بايمسائل ايتي ادتدركها ل يل اي  يم ع يب ابين  عفي  بمقاصد األيفية

ع فهذه ايمسائل ايتي ادتدركو ا حاويدا لن نذكر ا وييو ؒ اقي ع لو ع ب ايحافظ اي رؒ ايصالح 

ع ب وج  االختصار بحيت يدرس ايلاييب ايقيوا اييراج  يف ايمسيأيةع وي  مي  يف ديي ي ع فيدحن وإن كديا 
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يكن كانيت  دياك عدايية خاصية ببييان اييراج  يف ايمسيائل ايتيي ذكير ايحيافظ ع نتودط ونيتصر يف ايشرح

ا ؒ اي راقي   فيها.  قوال  مرجوح 

ييا ببيييان ايمصييدفا  ايملبوعيية ايمييذكورة يف  ييذه األنييواعع فبيدييا ميين صييدف يف  ييذه  كمييا اعتديدييا لي  

 .وما  و ميلو ع وما  و مفقود عاألنواعع وما  و ملبوع  مدها

وحفظها ولحكمهاع ال ش  لن  يحوز مرتبية  متمييزة  يف  «األيفية»: لن ايلايب إذا درس  ذه فالخَلص 

 بقب ع ي  ب د ذي  ثالثة لمور:  ذا اي  مع في

 : لن  ي ود إيب مراج ة  ذه األيفية ومداردتها وحفظها وقراءة كالم اي  ماء فيها. األمر األول

يا  عتب ا  ي لدق ولع يب مرتبيةع ولك ير تفصييال  : لن  داك ك  األمر الثاين واديتي اب ا يكيالم األئمية خصوص 

 ن:تقدمين مدهمع وت   ايكتب من ل مها كتاباايم  

 بن حجر اي سقالينع و و ت ميذ ايحافظ اي راقي. اي حافظ  «كتايد  »: كتاب األول

 ي حافظ ابن رجب ايحدب ي ايبنداد .  «اي  ل»: كتاب شرح والكتاب الثاين

يدبنيي لن يكيون يي  عدايية جييدة  فهذان ايكتابان ب د لن يفرغ ايلايب من األيفية ودراديتها وحفظهياع

 ومسائل تلبيقية يهذا اي  م.  عيهما خالصة ع م ايحديتفإن ف عذين ايكتابينهب

ا األمر الثال  ع فيال ب يد  إذا لراد لن ون يدتفيا بي  ايليايبالد ايقيراءة وايدرادية : فيإن  يذا اي  يم بمجير  أمَّ

بحيت لن  ييرتجم ييرواة األديانيدع ويجميا كيالم ل يل اي  يم فييهمع  عمارد  مماردة  طوي ةفي  لن ي  يردخ 

شييدد لو ايتسييا ل لو االعتييدااع ويفهييم عبيياراهتم وكالمهييم يف  ييؤالء بحسييب مييراتبهم ميين ايت  قسييمهم وي  

ياو  ي  واةع وإذا اخت فوا يف ذي  اير  اير   ح وايت يديل لن يتوصيل بتلبييق ر  حاوا من خالا دراديت  ي  يم ايج 

 ايقواعد إيب ايراج  يف حاا ذي  ايراو . 

اع قيد تيرجم ي شيرا  وموي    كية  يف ع ييم فإني  إذا ف يل ذيي  يكتسيب م   عئيا  اييرواةميارس  يذا ك يير 

يبل ايرتجيي  بيين لقيواا األئمية إذا  عايجرح وايت ديل يا يف د  وم رفة  فيمن ي قبل روايت  لو ت ردع وم رفة  لي  

 اخت فوا يف ايحكم ع ب راو  من ايرواة. 

 : الممارس  األخرى
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ويبييدل فيهييا ميين ابتييداء األمييرع ميين  سيي عممارديية ايتيييري  وايت  يييلع فييييرج عشييرا  األحاديييت بدف

تيريجها من مصادر اع ويرتجم يرواهتاع ويدظر يف اختالفهم واتفاقهمع ويلبيق قواعيد اي  يم وايدقيد ايتيي 

 ييت ير  ع يب اييراج  يف ت ي  ايليرق إذا اخت فيتع عدردها يف األيفية ويف خارجهاع يلبيق ت ي  ايقواعيد

 قاد يف ع م اي  ل. ألئمة ايد  ويبين ذي  من خالا كالم ا عويفهم ع  ها

يا مجيرد    بد لن تكون مماردة طوي ةع وتستمر زمد ا طويال  حتيب يكتسيب ايم  اردة الم  فهذه ايم   كيةع لم 

لو ثالثة لو لربا لو ب  ة لحادييتع فيإن طاييب ايحيديت ال يكتسيب ت ي  ايم كية إال ب يد  عددة لو ددتين

ا  عب ايم كة اي  مية ايتي تؤ   ييكتس عجهد  كبير يف  ذا اي  معمل  ك ير و   يا وممييز  ألن يب   لن يكون عارف 

 و ذه مرتبة عظيمة ال ت ل ب إال ب مل  ك ير ومشقة ك يرة.  عيصحي  ايحديت من دقيم 

لن يوفقديا وإيياكم يميا  ۵نبي  يهيا يف  يذا اييدرسع ونسيأا اهلل لن ل   ي دي  ذه ل يم األميور ايتيي لرد   

احب ويرضبع ولن يرزقدا عي   ا ناف   اع وع م   .مال  صايح 
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َؤال     حكمما اسم كتاب النووي الذي اختصر فيه األنباء المُ  :السُّ

يف آخيرهع ال لدتح ير اآلن  "اييلييب"يكين كميا تقيدم لني  م حيق  بكتابديا  عال لذكر اديم  الَجَواب:

فإنديا نسيتندي باألصيل عين األصيل لنسيب ايفيرعع إذا وجيدنا األصيل  ألن لنا من عياديت إذا وجيد    عادم 

 ايفرع. 

َؤال  كي  ُتعرف المبهمات   :السُّ

 :ايمبهم ي  ر  بلرق الَجَواب:

وكتياب وييي  «األنبياء ايمحكمية»مدها: ت راجا ايكتب ايمصدفة يف  يذا ايديوعع م يل: كتياب اييلييب 

فإهنيا  عايشيروحوكيذي  كتيب  «ايمستفاد يف مبهما  ايمتن واإلديداد»يرعة اي راقي ايمسمب بزايدين لبي 

 دد. دبهون ع ب ذي  ايمبهم ايمذكور يف ايس  فإن اي  ماء ي   عهبذا ايدوع من لنواع ع وم ايحديتت تدي 

: و يي لن يجميا طيرق ايحيديت فإني  ربميا ي بيين يف لحيد  يذه ايليرق  يذا خرى لكنها ْسراأُ  طريق ب 

 ايراو  ايمبهم وي ذكر ادم  . 

َؤال    (وفوث حسان ثَلث  كذا )قي: يقول: قول الحاف  العرا :السُّ

ل :  (وف،وث حس،ان ثَلث،  ك،ذا)ي دي  ذا نبهدا لخوكمع إيب لن ايحافظ اي راقي عدب بقوي :  الَجَواب:

يولبياه وجيده ك هيم عاشيوا ع   ◙لن حسان  ع ي ديي ك هيم عيا  مائية وعشيرين ديدةع مائية م  ا طيويال  ر 

 وعشرين ددةع مائة وعشرين ددة. 

َؤال وإنما يحص،ل  ،هكلً  يف أن بعضهم يقول: إن هذا الفن انتهى مع انتهاء الرواي طالب يواجه م :السُّ

   ل من إنما هو من الغيب  المحرم  يف هذا ا

كييمع  [ت،،هم ي،،دور م،،ع ْلَّ ْك،،الُح ]ايقاعييدة ايشييرعية تقييوا:  الَج،،َواب: جييد ايح  فحي مييا وجييد  اي  يية و 

جد ايسبب ايمقت ي ي كالم ما انتفاء ايهوى واينر  ع فلاييب اي  يم ايراديخ ييي  ل  طاييب وحي ما و 

: ما انتفاء ايهوى واينير ع فيإذا كيان مين ناحيية ع يم ايجيرح وايت يديل كما قلناع م ع ي  لن يبينع يكن 

بميا ت سيأا عين رجيلع  ع فأنيت ر  انتهب بحسب ايرواية كما يقيااع فيإن األديباب ايشيرعية األخيرى ييم تدتي  

بيين ميا ابد ع يريد ابد  لن يتزوج ابدة  ذا ايجيارع فيدبنيي لن ت   يسأي  جارك عن لحد ايجيران يريد لن يتزوج
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صي يع إذا كيان ال ييذ ب ي جماعية تقيوا: ال ت ر  عد  حتب ويو كان عيب اع فإذا كان ال يصي ي تقيوا: ال ي  

حيدميا ديأيت   ♀فكميا ف يل ايدبيي   لت  ديئة تقوا: خ لت  ديئةعيذ ب ي جماعةع إذا كانت خ  

ا معاوي  فصعلوٍ َل مال له» لدماء فإن  قاا يها: َْ َص العَ  فَل يضعُ  وأما أبو الجهم ،أمَّ    «.هقِ ْاتِ  نْ ا 

ل : لني   «َل يض،ع العص،ا ْ،ن ْاتق،ه»قايوا: بايدسبة ألبي ايجهم قيل: إن  كان ي رب ايدسياءع فقويي : 

بين ما يف كيال اييرج ين يهيذه  ♀ي رب ايدساءع وقيل: إن  كان ك ير األدفارع فايشا د لن ايدبي 

 لة ما لن  في  شيء من اي يب. ايمر

وي ر  عد  مي ال  بدعيةع  عمن ناحية يريد لن يدرس ع ب شيو اكذي  إذا ادتدص  م ال  طايب عايم  

بين يكن يبين بقدر كما ي قيااع اي يرورة تقيدر بقيدر اع يبيين ميا عديده ف   لن ي   علو ي ر  عد  تقصير لو كذا

 ما يقت ي ذي .من ايبدعةع لو ما عدده من فساد ايمده  بحسب 

فيدبنيي  عق هبذه ايدصيحةع واألمر يقت ي ايبييانجلع وي  م شيئ ا يت    : لن  إذا كان ادتدص  اير  اهدالهَّ 

ا من ايكالم يف ب ض األميور يوجيد لن ي   بينع وال ي د ذي  من باب اينيبةع يكن لنا لنب  ايلالب إيب لن ك ير 

لن يحذر من االدرتداا يف ايكالم يف إخوان  من ط بية في  شيء من لمور نفسية وشيصيةع فيدبني ي لايب 

ا ميا يكيون ع يب ديبيل اينيبية وع يب ديبيل األمير ايدفسيي  اي  مع ف ال  عن اي  مياء وايمشيايخع فإني  ك يير 

يا فيميا يت  يق باييدعاة لو ب يض  عايشيصيع و ذا لمر خليير ف يذي  مين ايمييارج يف م يل  يذاع خصوص 

ييئل عيين شيييو يحيييل إيييب اي  ميياء ايراديييين   ييم لن ي  ايديياس اآلخييرينع يدبنييي يلايييب اي حيييل إذا د 

ايم روفين بدصحهم وب  مهمع وييرج من  ذه ايمسأية يكي ال يدخل يف ق ية اينر  وايهيوىع ويكيي 

ا ال يدخل يف ق ية ايكالم بنير ع مع فإن  فيإهنم  عمين اي  يم وايدصي  ۵اي  ماء يما لتيا م اهلل لويئ  لي  

رفة  ونصيحةع ويدتفي عدهم اينر  وايهوىع ثيم إن كالمهيم يكيون مقبيوال  لك ير مين ديتك مون ب  م  وم 

 كالم  لنتع ف ذي  اإلحاية إييهم لويب.

َؤال  جي ون يف األلفي  يقول: هل تُ   :السُّ

ع ومين جم تهيا ؒ دبق ييا إخيوان لخيذتم إجيازة  عامية  يف كيل مروييا  ايشييخ ايواييد  الَجَواب:

 األيفية.

َؤال   إننا مدنيون ْلًما أننا مكثنا هنا أربع  سنين وزيادا :يجوز لنا النسب  بأن ُيقال ْل هَ  :السُّ

ا لنتم مدنيون. الَجَواب: ع فإذ   اي  ماء قايوا: من مكت بب د  لرب ة ددين فهو من ل    
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َؤال حت،ى  لو شرحتم لنا كتاب العلل للترم،ذي، أو مه،ارا الج،رح والتع،ديل، أو مه،ارا التخ،ريْ :السُّ

  تكامل ألن هذه العلوا مُ  ،مل األمر ْندنايكت

 بإذن اهلل.كم مان إن شاء اهلل شيء من  ذا نيرع ب كل إذا تيسر يف مقتبل ايز الَجَواب:

َؤال  أو غيرها  «ألفي  السيوطي»  القادم  يف نَّ يقول: هل سيكون هناٍ درس يف السُّ  :السُّ

لن يوفقديا وإيياكمع  ۵حيديتع نسيأا اهلل  من  دا إييب ايسيدة ايقادمية يكيل حيادث ع ب كل   الَجَواب:

 وإذا كان  داك دروس إن شاء اهلل نحاوا لن نير هبا من يقوم بإخباركم.

َؤال ويف هنا سؤال أخي،ر، يه،ير اله،ي  ْم،ر إلي،ه، يق،ول: م،ا رأيك،م يف كتاب،  رس،ال  ماجس،تير أو  :السُّ

 دكتوراه من اختيارات الحاف  العراقي  

مل في ال بأسع وال ل الَجَواب: يا ألن ايحافظ اي راقي وإن كان م   عت جب لن يكون ع  ا إال لني  لي   حيدث 

 كبير. 
 
 فقي   شاف ي

ه،ذه يعن،ي  «اإلشارات إلى بيان أس،ماء المبهم،ات»: أيًضا أخونا يقول: مختصر النووي ُيسمى: فائدا

 الفائدا.

ا ي دي لشير إيب:   قبل لن لختم يا إخوة لي  

 فئا : لشير ي دي ي الثة  :أوًَل 

يا الفئ  األولى : اإلخيوة اييذين ح يروا م ديا اييدرس مين لوا درس إييب آخير درس وييم ينيبيوا درد 

ا ولدأا اهلل  ا؛ فهؤالء ي دي جزا م اهلل ع ب حرصهم خير  ياع ۵واحد  يا  لن يوفقهم ولن يزيد م ع م  وتوفيق 

اع فهؤالء ندعو يهم لن يوفقهم اهلل   ومداومتهم.ويبارك يهم يف ع مهم وحرصهم  ۵وحرص 

سييج ون ايييدروس وميين دييبق  ميين اإلخييوة ايييذين كييانوا ي   ع: فأخونييا ايشيييخ عمييرىرَ أم،،ا الفئ،،  األْخ،،

ا ع ب  ذا ايحيرصع لويدزيوهنا يف ايمواقاع ويف ايرام  ايحدي ة  ذه ايوات   ب ورير اع فجزا م اهلل خير 

ر م ويوفقهم ويبارك يهيم يف ديائدد  يدهم ويسلن ي   ۵تاب ة ونسأا اهلل وع ب  ذه ايمبادرة وع ب  ذه ايم  

 لعمايهم. 

ا ال لنسب لخونا ايشيخ ع يي ع يب حرصي   ك يير مين األميور ايليبية وايجمي ية ايتيي كيان يبيادر وولي  

ا. ۵إييهاع ف   مدي جزيل ايشكر وايدعاء لن يوفق  اهلل  ا وحرص   ويزيده ع م 
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ا لن ي يدكم ع ب ط ب اي  يم لن يرزقديا وإيياكم اي  يم ايديافا وع يب اي ميل بي ع و عودعائي يكم جمي  

 .واي مل ايصاي 

 وصلى اهَّلل وسلم وبارٍ ْلى نبينا محمد، وْلى آله وصحبه.
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 فهردة ايمواضيا
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  ؒ



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1206 



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
1207 

 



   

  

 

 

 

يارـــاد األنصــاري بن حمــالشيخ عبد الب  

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

1208 

 فهرس األدئ ة

 26 ................................................................................................................................................................. األسئلة

 43 ................................................................................................................................................................. األسئلة

 60 ................................................................................................................................................................. األسئلة

 244 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 271 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 284 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 299 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 332 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 347 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 367 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 386 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 403 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 443 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 461 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 481 .............................................................................................................................................................. ةاألسئل

 498 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 518 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 539 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 564 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 581 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 596 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 634 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 650 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 668 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 688 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 702 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 736 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 750 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 763 .............................................................................................................................................................. األسئلة



  

 
 

 شرح أ فية عحلهفظ ع  ارعقي
1209 

 778 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 793 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 812 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 831 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 851 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 869 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 884 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 904 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 921 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 942 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 978 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 993 .............................................................................................................................................................. األسئلة

 1009 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1026 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1040 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1057 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1070 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1085 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1106 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1125 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1145 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1166 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 1200 ............................................................................................................................................................ األسئلة

 


